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Resumo 

 

O cinema é uma importante ferramenta educativa e a adaptação cinematográfica de obras 

literárias nos permite ver a “tradução” das linhas em imagens. O cinema não afasta o 

individuo do livro, apenas dá a ele a possibilidade de visualizar o que foi lido ou a 

oportunidade de conhecer uma obra literária a partir do filme. Jane Austen nos brinda com 

suas histórias em que focaliza o papel da mulher na família, no casamento, nas relações 

sociais e na sociedade. Neste sentido buscamos fazer uma ponte de como a obra adaptada 

ao cinema retrata a mulher do século XVIII e os ensinamentos que a ela eram designados.  

Escrever sobre o tema em questão pode ajudar pedagogos e pedagogas a pensarem 

aspectos do feminino no magistério e diminuírem situações de preconceito vivenciadas nas 

escolas e na vida diária. 
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INTRODUÇÃO 

 

O anseio em conhecer a história real dos fatos sem a pré-finalidade de classificar 

em certo ou errado, bom ou ruim, levaram-me a olhar atentamente as questões sociais ao 

longo da história humana, no decorrer dos anos escolares e principalmente nos anos em 

que desenvolvi o curso de graduação, esse olhar se voltou para os pontos em que o papel 

da figura humana feminina, a mulher, se fez presente na sociedade. 

Acreditava que desenvolver um trabalho com essa temática seria um enorme 

desafio, porém muito enriquecedor, assim iniciei a minha caminhada rumo ao trabalho 

final de curso de graduação em pedagogia com o firme propósito de escrever sobre a 

feminização da profissão do educador/professor, contudo durante o movimento de pesquisa 

e escrita observei que não era exatamente esta a temática que me encantava naquele 

momento, e parti para a autobiografia de futuras pedagogas, assunto este que muito me 

interessou, mas que também não me prendeu, na perspectiva educacional. 

Em conversa-encontros com algumas professoras e amigas o gosto de estudar 

história de época envolvendo mulheres que enfrentaram as resistências de seus tempos e 

que hoje tem seus nomes gravados nela (história) conduziram-me ao encontro de Jane 

Austen, uma importante escritora inglesa do século XVIII, que nos brinda com suas 

célebres narrativas românticas de cotidiano simples, e inspirador. 

Ao assistir a adaptação fílmica da obra/livro Orgulho e Preconceito, Jane Austen e 

eu fomos devidamente apresentadas, desse encontro surgiu o desejo de estudar a condição 

feminina do século XVIII, seus saberes, espaços sociais, anseios e receios. 

Jane foi a segunda filha mulher, de um total de sete irmãos, de um pobre clérigo 

camponês, George Austen e foi instruída na literatura e na escrita desde cedo, devido ao 

livre acesso que obtivera a diversas obras literárias pertencentes à biblioteca de sua 

residência, lugar este também de estudos dos meninos que eram confiados a seu pai para os 

transmitirem ensinamentos. Jane nos apresenta histórias de mulheres fortes que em meio a 

dificuldades não se abateram e lutaram por seus objetivos ainda que eles nos pareçam 

impossíveis no desdobramento da narração, e nos mostra a realidade de seu tempo com 

uma forte crítica às questões sociais femininas, sobretudo em relação a casamentos e 

heranças. 

Ao mesmo tempo em que fui apresentada a Jane Austen, conheci os textos de 

Rosália Duarte esta aborda em suas obras/estudos relatos da história do cinema e de sua 
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importância, sobretudo na área educacional. Partindo dessas autoras inicio meu 

trabalho/estudo da condição feminina no século XVIII, em especial as mulheres inglesas, e 

a leitura fílmica das obras de Jane Austen e sua contribuição/ apresentação dos saberes da 

época. 

No primeiro capítulo abordo uma breve contextualização da linguagem fílmica e 

uma pequena biografia da escritora Jane Austen, especificando duas de suas obras 

adaptadas ao cinema. No segundo capítulo focalizo as representações sociais presentes na 

obra de Jane Austen e como elas foram apresentadas na filmografia. No terceiro e 

derradeiro capítulo procuro identificar os saberes ensinados na época enunciados nas obras 

de Jane Austen e suas expressões no cinema. 

Concluo este trabalho destacando a importância do cinema na área da educação 

especialmente quanto ao conhecimento de culturas históricas, sociais acerca da mulher e de 

como ela está representada nas obras de Jane Austen.  
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CAPÍTULO 1 – A LINGUAGEM FÍLMICA E A ADAPTAÇÃO DOS ROMANCES 

DE JANE AUSTEN PARA O CINEMA. 

 

1.1 – A linguagem fílmica e sua proposta pedagógica/educativa. 

1.1.1 A linguagem fílmica. 

 

No final do século XIX, mas precisamente em 1895 os irmãos franceses Lumiére, 

Auguste e Louis, inventaram inspirados na máquina de costura o primeiro cinematógrafo, 

um projetor de fotos em sequencia que proporciona ao publico uma ilusão de movimento 

ao serem exibidas numa série mais rápida que nossos olhos pudessem captar. 

 

Figura 1 - Cinematógrafo criado por Auguste e Louis Lumière. (Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinematógrafo) 

Os primeiros filmes surgiram no começo do século XX, eles retratavam os costumes de 

diversas sociedades, entretanto eram produções sem som, apenas imagens. A trilha sonora 

era em geral, produzida por músicos de uma orquestra que tocavam ao lado da tela de 

exibição. 

As adaptações e transformações do cinema até chegarmos ao que conhecemos 

atualmente começaram em 1910, o som passou a ser gravado em estúdios ou no próprio 

ambiente de filmagem, a cronologia criada a partir não somente de imagens mas em 

movimentos reais ofereceu  à invenção dos irmãos Lumiére outras finalidades como por 

exemplo, contar histórias, divertir, entreter o público, ou seja, criar suas próprias histórias. 

Em virtude da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos da América (EUA) passou 

ser a capital mundial do cinema, responsável por grande parte das produções fílmicas com 

altos investimentos financeiros proporcionando ao público aspectos que faziam sucesso na 

época como explosões, perseguições e etc. Essas produções comerciais suscitavam ao 

espectador uma fábrica de sonhos e fantasias, pois nelas as pessoas de menor condições 

financeiras eram retratadas em uma vida completamente oposta com grandes e luxuosas 
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casas e carros, diferente de suas realidades e daí reside o sucesso de Hollywood em 

oferecer as pessoas aquilo que falta em suas vidas reais. 

Após a Segunda Guerra Mundial surgiu na França um movimento artístico, Nouvelle 

Vague, expressão criada por Françõise Giroud em 1958, na revista L’Express, em que 

alguns jovens cinéfilos e críticos de cinema se reuniam para redefinir o que se conhecia 

como “cinema de qualidade”. O conceito de cinema que eles defendiam era a importância 

decisiva do realizador na autoria do filme sendo assim, romperam com o estilo 

estabelecido anteriormente produzindo filmes sem grande apoio financeiro tendo como 

característica a intransigência com os moldes narrativos do “cinema de qualidade” 

confiando seus lucros na garantia de que a sétima arte tinha a exigência de autor 

experiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Pôster do Filme Nas Garras do Vício (Le Beau Serge), 1959. 

(Fonte: www.adorocinema.com) 

   

Desde sua invenção até os dias atuais o cinema foi, ao longo de todos esses anos, se 

reinventando, se modificando, evoluindo, principalmente no que tange às questões de 

linguagem. Junto a esse processo de transformação da cinematografia, deu-se também a 

criação gradual da linguagem cinematográfica, que se dá através da relação mútua entre 

imagem, som, luz, música, movimento, etc. Segundo Duarte (2002, p.39) “os sistemas de 

significação de que o cinema se utiliza para estruturar sua linguagem são basicamente: 

câmera, iluminação, som e a montagem ou edição”. 

A iluminação influencia na significação do filme, uma vez que a luz é responsável pela 

aparência que o filme terá. O som na produção de um filme se divide em duas partes, o 

som diegético e o som não-diegético (Cf. Duarte, 2002). O primeiro se classifica como os 

sons que nós produzimos através de ações como: passos, gritos, risadas e etc.; o segundo 
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trata da trilha sonora, que no decorrer do filme podemos não nos dar conta de sua 

importância, mas é um elemento indispensável na significação dos filmes.  

A câmera é um outro elemento do cinema de grande importância. No inicio de sua 

trajetória o cinema não dispunha dos efeitos que atualmente possuímos. Com o passar dos 

anos as técnicas foram se aprimorando, a câmera de filmagem, que antes não possuía 

movimento, ficava estática, filmando os atores como se estivessem em um palco, já se 

movimenta, e a cada movimento produz um significado distinto. E é através da relação, 

harmônica de todos os elementos que, o filme vai se formando, ganhando significado. 

Se juntarmos um grupo de pessoas para assistir a um mesmo filme, e ao fim da 

exibição pedirmos para que cada uma conte o filme assistido, é bem provável que 

tenhamos divergências entre uma história e outra, ou até pessoas que tinham uma opinião, 

após a discussão mudam de ideia. Isso se dá devido à história de cada um. Quando vemos 

um filme, não o vemos sozinhos, levamos conosco toda nossa história de vida, nossas 

experiências, nossa cultura, nossos valores, que inevitavelmente influenciarão na projeção 

que faremos ao assistirmos um filme. 

 

(...) por trás do chamado “receptor” existe um sujeito social dotado de valores, crenças, 

saberes e informações próprios de sua(s) cultura(s), que interage, de forma ativa, na 

produção dos significados das mensagens. Pesquisas realizadas nessa área mostram que o 

espectador não é vazio nem, muito menos, tolo; suas experiências, sua visão de mundo e 

suas referencias culturais interferem no modo como ele vê e interpreta os conteúdos da 

mídia. (DUARTE, 2002, p.65, grifo do autor).  

 

 

Já chegamos às salas de exibições com significações adquiridas ao longo de nossas 

vidas, através de relações afetivas, sociais e educacionais. Significações essas que serão 

projetadas nos filmes assistidos. O que explica nossas preferências por algum gênero 

fílmico em detrimento de outros. 

A linguagem do cinema é secreta, como afirma Carrière (2006) no título de seu livro, 

uma vez que é uma linguagem onde um elemento precisa do outro para dar significação ao 

filme. Uma linguagem que está em constante mudança, onde qualquer elemento, ou efeito 

novo, pode ser uma renovação da linguagem cinematográfica. É secreta, pois elementos 

que a compõem quase não são percebidos ao longo do filme pelo espectador, mas 

interferem de maneira significativa no produto final. 

O resultado que a equipe de produção espera ao produzir um filme pode não ser 

alcançado, pois o resultado final não depende só dos elementos de produção (música, 
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câmera, iluminação, etc.). As culturas trazidas pelos espectadores vão interferir no modo 

como cada um individualmente ou coletivamente vai “ler” as imagens. 

O cinema assim como todas as outras formas de arte possui uma linguagem singular, 

possivelmente até universal, que é capaz de revelar as lembranças, os sentimentos e 

desejos do espectador, sem que eles próprios se deem conta disso. A única opção que 

podemos fazer é assistir ou não ao filme, uma vez tomada a decisão de assistir, não 

podemos nos controlar quanto às projeções, que são produzidas involuntariamente. Todos 

fazemos projeções, pois todo o espectador independente de qualquer fator, possui história 

de vida. 

O nosso estado emocional sofre constantes variações devido aos problemas que 

encontramos no dia-a-dia, dependendo do nosso estado de espírito podemos escolher um 

ou outro gênero de filme, pois o cinema por ser uma linguagem imagética nos dá a 

impressão de realidade, que na maioria das vezes nos parece tão real, que sentimos o que o 

personagem naquele momento sente. Em se tratando de cinema temos muitas opções de 

gêneros. 

 

1.1.2 Os filmes como proposta pedagógica/educativa. 

 

Cada nova tecnologia surgida não somente para facilitar a vida do homem, mas 

também para modificar a forma de como vemos e nos relacionamos com o mundo 

influência nas áreas de atuação deste mesmo homem e o campo da educação sofre 

diretamente a influencia dessas novas tecnologias proporcionando ao profissional da 

educação uma aula mais dinâmica, buscando o interesse dos alunos e facilitando assim sua 

prática pedagógica. 

Com o avanço tecnológico nos deparamos com um novo conceito de ensino-

aprendizagem nas escolas os alunos vivem um relacionamento com o mundo de maneira 

diferente de quando éramos alunos de mesma etapa, hoje é possível fazer quase tudo sem 

sair de casa, com simples toques nos conectamos com pessoas que estão quilômetros de 

distancias, resolvemos pendências antes que teríamos de ir pessoalmente e gastaríamos o 

dia em resolvê-la, graças à internet podemos realizar essas tarefas. 

A influência da internet na vida dos jovens é tão grande que possibilitou a criação 

de uma linguagem própria. Será que a instituição escolar está preparada para receber esse 
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novo público, que está cada vez mais adaptado e inserido nesse mundo tecnológico e 

virtual? 

Encontramos diversas escolas que ainda hoje não possuem bibliotecas, Tvs, DVDs, 

videocassete, e outros recursos audiovisuais,  as que dispõem desse ambiente muitas vezes 

não fazem uso com qualidade; ter acesso a tais recursos não é o suficiente, faz-se 

necessário que o professor saiba explorá-los de forma satisfatória, do contrário esses 

instrumentos se tornam apenas ilustrações dos conteúdos trabalhados em sala, quando na 

verdade deveriam criar novas possibilidades de aprendizagem. Com os recursos mais 

modernos o mesmo acontece, é comum encontrarmos professores que oferecem resistência 

ao uso das novas tecnologias em sala de aula, por falta de conhecimento ou por receio do 

novo, o fato é que a falta de preparo (muitas vezes atribuídas as jornadas longas de 

trabalho que impossibilitam os profissionais se reciclarem) acaba criando um obstáculo a 

mais na utilização de tais recursos. 

 

(...) Não é preciso fazer muito esforço para perceber os efeitos no chamado campo da 

educação, onde, em geral, professores se mostram avessos às TIC, constrangidos pela 

falta de sociabilidade informática, na mesma proporção em que muitas instituições de 

ensino, por meio de seus gestores e corpo funcional, se encontram á margem dos debates 

acerca da sociedade da informação e suas implicações nas práticas educativas. (TIBAU e 

LIMA, 2008, p.04) 

 

 

As novas tecnologias reconfiguraram os espaços de aprendizagem. Antes para se 

formar, para aprender, era necessário frequentar o espaço escolar; as pessoas só eram 

consideradas formadas após um período de frequência nas instituições escolares. 

Atualmente o processo de formação não é limitado, ou seja, continuamos frequentando as 

escolas, porém sabemos que ela não é a única fonte de conhecimento. O surgimento das 

escolas e universidades virtuais nos mostram como as tecnologias modificaram o espaço de 

aprendizagem. 

As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos e 

dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso que se esteja em permanente estado de 

aprendizagem e de adaptação ao novo. Não existe mais a possibilidade de considerar-se 

alguém totalmente formado, independente do grau de escolarização alcançado. Além disso, 

múltiplas são as agências que apresentam informações e conhecimentos a que se pode ter 

acesso, sem a obrigatoriedade de deslocamentos físicos até às instituições tradicionais de 

ensino para aprender. (KENSKI, 1997)        



17 

 

Para que se faça dessas inovações bom uso das tecnologias, o professor precisa se 

adaptar a esses recursos e saber usá-los de forma crítica, explorando todas as possibilidades 

que cada recurso dispõe, por exemplo, podemos citar o uso de filmes em sala de aula. Um 

dos recursos audiovisuais bastante utilizados nas escolas é o cinema, mas para que tal 

recurso seja usado como fonte de conhecimento faz-se necessário muito mais do que 

apenas exibi-lo para os alunos, é de extrema importância que o professor promova 

discussões, perceba que por trás de cada filme está inserida uma cultura local, ou seja, 

analisar os filmes no contexto em que foram produzidos (Cf. Duarte, 2002), para que assim 

pré-julgamentos sejam evitados. 

Sendo assim, mais importante do que ter disponível nas escolas todos os recursos 

que a tecnologia nos proporciona, é o uso que deles fazemos. O professor deve se reciclar, 

se adaptar a essas novas formas de conhecimento, refletir acerca das múltiplas 

possibilidades que esses recursos proporcionam e não usá-los de maneira mecânica. 

 

1.2 – Jane Austen e seus romances no cinema 

 

1.2.1 Jane Austen - Uma pequena biografia 

Jane Austen, talentosa romancista nasce em 1775, em Steventon e falece em 1817, em 

Winchester, ambas as cidades na Inglaterra. Jane e sua irmã mais velha Cassandra eram as 

únicas filhas mulheres num total de oito irmãos, frutos da união do reverendo anglicano 

George Austen e de Cassandra, cujo nome de solteira era Leigh.  

Figura 3 - Retrato a óleo de Jane Austen, feito em                                                                                

1875, de autor desconhecido, baseado na aquarela feita pela irmã em 1810. 

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen) 
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A família Austen, para aumentar a renda familiar, recebia em sua residência alguns 

meninos para a complementação educacional, o reverendo Austen também era tutor. O 

tutor era alguém de prestígio e respeito capaz de executar a tarefa de aperfeiçoar a 

educação recebida nos internatos. E para tanto, os Austens possuíam uma extensa e variada 

biblioteca em que Jane e seus familiares igualmente faziam suas leituras.  

Naquela época não existia um sistema educacional consolidado: havia, pois, um 

sistema educativo com referência no Iluminismo, sobretudo no Emílio de Rousseu que 

fundamentado na razão excluía a mulher da necessidade educativa formal, por acreditar 

que para ela bastava apenas cumprir suas funções de esposa, de mãe, e obedecer a seu 

marido.  A educação se dava em escolas dominicais ou por meio de tutores. Entretanto 

havia algumas “escolas para damas”, que funcionavam como internatos, que não eram bem 

vistos e ofereciam uma educação precária, com foco nos ensinos morais, educação em 

aspectos domésticos, religião e “talentos
1
”, separando-as de outros conhecimentos que não 

as tornariam desejáveis aos olhos masculinos.  

Nos anos de 1783 a 1786, Jane e sua irmã receberam as únicas instruções fora do 

âmbito familiar, primeiro na casa da Srª. Cawley sob tutela, porém devido a uma 

enfermidade infecciosa elas regressam para casa. E posteriormente, entre 1785 e 1786, 

frequentam um internato em Reading, na Inglaterra.  

Após este relativo fracasso na tentativa de aquisição de conhecimentos Jane passou 

a escrever para o divertimento da família diversas paródias da literatura da época. Não se 

sabe ao certo quando Jane iniciou seus escritos, porém é sabido que sua família promovia 

aprendizagem da leitura e das letras, o que nos permite crer tê-la levado a desenvolver o 

desejo e talento em compor textos. Apesar de não haver provas, por volta de seus 20 anos, 

Jane se enamorou por Thomas Lefroy, parente de uma amiga, mas por motivos 

econômicos o casamento não pode ser realizado
2
.  

                                                      
1
 Entende-se por talentos, nesta época, que a mulher deveria ter um amplo conhecimento de música, canto, 

desenho, dança e língua moderna, além disso, deveriam ter delicado carisma em seu andar, no tom de sua 

voz, nas relações com as pessoas e em suas expressões. 

 
2
 Nesta época casar-se requeria uma renda plausível de se viver confortavelmente, para tanto, a família dos 

noivos não poderia deixar de levar em consideração sua situação econômica. 
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Dentre os anos de 1795 e 1799, ela começou a escrever as primeiras versões de 

Sense and Sensibility, Pride and Prejudice e Northanger Abbey
3
. E em 1797 o reverendo 

Austen tentou publicar a obra Orgulho e Preconceito, porém o editor a recusou.   

Em 1800 mudam-se para Bath, segundo vontade de seu pai, o reverendo Austen. 

Porém esta cidade não tem o apreço de Jane, mas foi lá que conheceu um homem que por 

ela se apaixonou. Antes de este partir resolveram marcar um último encontro. Entretanto, 

isto não aconteceu devido à morte deste mesmo homem, fato este que também não aparece 

em suas cartas, foi descrito muitos anos depois em uma de suas biografias, mas também 

não relata o motivo da morte. Estando em Steventon com Cassandra e a família Bigg, já 

conhecida da família Austen, Jane foi pedida em casamento por Harris Bigg-Wither, e 

aceitou; todavia, rompeu o compromisso no dia seguinte, voltando para Bath com a irmã. 

Ainda em Bath, em1803, Jane conseguiu a primeira venda de um de seus romances 

Northanger Abbey por 10 Libras esterlinas, no entanto, este só foi publicado em 1817, 14 

anos depois.  

O reverendo Austen veio a falecer em 1805 deixando-as em situação econômica 

precária. Sendo assim, Jane, sua irmã e mãe, passaram a depender dos irmãos e, em 1806, 

mudam-se para Southampton, cidade onde outrora recebera a instrução na casa da Srª. 

Cawley.  

                                                      
3
 Cabe observar que a primeira tradução para o português (Brasil) de Sense and Sensibility para o realizou-se 

em 1944 por Dinah Silveira de Queiroz. Intitulado Razão e Sentimento publicado pela Livraria José Olympio 

Editora em 1949 de Pride and Prejudice teve em 1940 por Lúcio Costa, o título Orgulho e Preconceito e foi 

lançado pela Livraria José Olympio Editora no mesmo ano e a obra Northanger Abbey traduzida por Lêdo 

Ivo recebeu o título de A Abadia de Northanger em 1944 para a Editora Pan-Americana, ambas no Rio de 

Janeiro.  

 

Figura 4 Página de título da edição 

original. Pride and Prejudice, 

1813.(Fonte 

:http://pt.wikipedia.org/) 

 

 

Figura 5  Página de título da edição original. 

Sense and Sensibility, 1811. Fonte 

:http://pt.wikipedia.org/) 
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Já em 1809, voltam a viver no mesmo condado da infância de Jane, Hampshire, 

porém em Chawton onde o irmão, Edward, as abrigaria em uma pequena casa dentro de 

uma de suas propriedades, onde pode retomar suas atividades literárias. Neste tempo revisa 

Sense and Sensibility. Quando ia a Londres, Jane se hospedava na casa de seu irmão 

Henry, e era ele quem se encarregava de negociar as obras de Jane com os editores. Sense 

and Sensibility foi aceito em 1810 ou 1811 por um editor e foi publicado em outubro do 

mesmo ano, de maneira anônima, “By a Lady”,  ainda que Jane assumisse os riscos da 

publicação. Este livro lhe rendeu lucro de 140 libras esterlinas e obteve algumas bem-

sucedidas críticas. 

Em 1813 sua identidade começou a difundir-se devido à publicação de Pride and 

Prejudice que fora vendido no final de 1812. Ainda em 1813 foram publicadas as segundas 

edições de suas obras graças à sua aceitação e posterior popularidade. Lançado em 1814, 

Mansfield Park
4
 foi sucesso absoluto, sendo vendidos todos os exemplares em seis meses. 

Em 1815, Jane publica Emma e inicia a obra Persuasion
5
.  No ano seguinte, 1816, uma 

nova edição de Mansfield Park não obteve o mesmo êxito da edição anterior e ocasionou 

uma queda nos rendimentos com relação à primeira edição. A obra Sandition foi 

principiada em 1817, no entanto, a autora começou a sentir-se mal e para receber 

tratamento médico adequado teve que abandoná-la.  

          Em 1817 falece aos 41anos de idade. Considera-se causa de sua morte a doença, hoje 

conhecida como Doença de Addison, caracterizada por uma insuficiência na produção dos 

hormônios da glândula suprarrenal ou adrenal situada acima do rim. Suas últimas palavras 

foram: “Não quero nada mais que a morte”. Jane está sepultada na Catedral de 

Winchester, cujo epitáfio assentado após a publicação de suas Memórias, de autoria de seu 

sobrinho James Edward Austen-Leigh explica sua condição de escritora e salienta: “She 

opened her mouth with wisdom and in her tongues is the law of kindness” (“Ela abriu sua 

boca com sabedoria e em sua língua reside a lei da bondade”). Jane deixou em seu 

testamento tudo que possuía para Cassandra, sua irmã. 

 

1.2.2 - A escolha dos filmes: Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade 

 

                                                      
4
 Mansfield Park foi traduzido no Brasil por Rachel de Queiroz em 1942, mantendo-se o título em inglês 

como no original. 
5
 A obra Persuasion é póstuma, uma vez que sua publicação se deu em 1818 e Jane falece em 1817. Luiza 

Lobo o traduziu para o Brasil em 1971. 
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A escolha dos filmes se deu por meio da vontade de buscar histórias de mulheres 

em sua condição feminina, em diferentes épocas, se fizeram presentes na sociedade como 

fonte não somente formativa, mas construtora também de uma identidade para o gênero e 

de discussões para a realização deste trabalho monográfico. Para realizar essa análise 

foram eleitos dois filmes. O primeiro, Orgulho e Preconceito, a vida de uma família rural 

inglesa da virada do século XIX, constituída pelo Sr Bennet, a Srª Bennet e suas cinco 

filhas, a família vive uma relativa independência financeira, mas como sua propriedade 

está destinada a ser herdada pelo primo do Sr. Bennet, a Srª Bennet as criou com aspiração 

de casá-las antes da morte do esposo a fim de que pudessem garantir seus futuros. E o 

segundo filme Razão e Sensibilidade, conta a história de Elinor e Marianne, duas irmãs de 

um total de três, mais a mãe, que após a morte do pai entram em dificuldades financeiras e 

precisam deixar a residência, pois praticamente toda a herança do pai foi para um filho de 

seu primeiro casamento. 

 

 1.2.3 - Orgulho e Preconceito. 

Ficha Técnica: 

Título Original: Orgulho e Preconceito (Pride & Prejudice). 

País/Ano de produção: Estados Unidos da América, França e Reino Unido 2005. 

Duração/Gênero: 127 minutos, Romance. 

Direção de Joe Wright 

Roteiro/ adaptação: Jane Austen, Deborah Moggach 

Elenco: Keira Knightley, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Jena Malone, Brenda 

Blethyn, Talulah Riley, Carey Mulligan, Claudie Blakley, Matthew Macfadyen, Judi 

Dench, Tom Hollander, Kelly Reilly, Rupert Friend, Simon Woods, Penelope Wilton, 

Peter Wight, Tamzin Merchant. 

 

O Filme: 

O filme retrata a vida de uma família rural inglesa da virada do século XIX, 

constituída pelo Sr Bennet (Donald Sutherland), a Srª Bennet (Brenda Blethyn) e suas 

cinco filhas Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), 

Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan), a família vive uma relativa independência 

financeira, mas como sua propriedade está destinada a ser herdade pelo primo do Sr. 
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Bennet, Sr. Collins (Tom Hollander), a Srª Bennet as criou com aspiração de casá-las antes 

da morte do Sr. Bennet a fim de que pudessem garantir seus futuros. Porém Elizabeth, a 

filha mais velha, apoiada pelo pai almeja algo mais para sua vida além de se dedicar 

apenas ao marido e decide por não querer se casar. Quando o rico e solteiro Sr. Bingley 

(Simon Woods) compra e se muda para uma mansão da vizinhança, mãe e irmãs se agitam 

para conhecerem o recém-chegado que é introduzido a comunidade local em um baile. 

Neste baile Sr. Bingley se encanta com a gentil Jane que logo parece conquistar o coração 

do novo vizinho, enquanto que Elizabeth conhece o bonito e esnobe Sr. Darcy (Matthew 

Macfadyen), seu reservado amigo. Os encontros entre Elizabeth e Darcy passam a ser cada 

vez mais constantes, apesar deles sempre discutirem. Desses encontros surge um amor 

verdadeiro que terá que romper as barreiras dos preconceitos e orgulhos dos dois e de suas 

famílias para que seja vivido. 

Este longa-metragem teve indicações ao Oscar de 2006 nas categorias de melhor 

atriz, melhor trilha sonora, melhor direção de arte e melhor figurino. No Golden Globe 

Awards (Prêmios Globo de Ouro) de mesmo ano as indicações foram para melhor comédia 

ou musical e melhor atriz em comédia ou musical. Também teve indicações ao British 

Academy of Film and Television Arts (BAFTA) como melhor filme, melhor atriz de apoio, 

melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor maquiagem e cabelo e recém-chegado 

com mais potencial categoria o qual foi vencedor
6
. 

1.2.3 - Razão e sensibilidade.  

 

Ficha Técnica: 

Título Original: Razão e Sensibilidade (Sense and Sensibility). 

 País/Ano de produção: Estados Unidos da América e Reino Unido, 1995. 

                                                      
6
 Fonte:www.adorocinema.com e pt.wikipedia.org 

Figura 6 – Cena do filme Orgulho e Preconceito 

(2005). Fonte: www.google.com.br/imagens. 
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Duração/Gênero: 136 minutos, Romance. 

Direção de Ang Lee  

Roteiro/ adaptação: Jane Austen, Emma Thompson 

Elenco: Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant, James Fleet, Gemma 

Jones, Tom Wilkinson, Harriet Walter, Robert Hardy, Hugh Laurie, Imelda Staunton, 

Elizabeth Spriggs e Emilie François. 

O Filme: 

A obra/filme conta a história de Elinor (Emma Thompson) e Marianne (Kate 

Winslet), duas irmãs de um total de três, mais a mãe, que após a morte do pai entram em 

dificuldades financeiras e precisam deixar a residência, pois praticamente toda a herança 

foi para um filho do primeiro casamento, que ignora a promessa feita no leito de morte de 

seu pai que ampararia as meias-irmãs. E vão viver no campo, lugar este, em que aprendem 

a conviver com a realidade de ser mulher no século XIX numa sociedade onde o status 

financeiro e social é primordial e encontram o amor cada qual a seu jeito Elinor Dashwood, 

uma jovem reprimida e racional, e Marianne Dashwood, uma jovem sensível. 

Devido ao sucesso, esta adaptação fílmica foi indicada a vários prêmios em 

diversas categorias como, por exemplo, as indicações para o Oscar no qual venceu na 

categoria de melhor roteiro adaptado. Também foi indicado ao British Academy of Film 

and Television Arts (BAFTA), ao Golden Globe Awards (Prêmios Globo de Ouro), ao 

Festival internacional do filme de Berlim, ao Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) 

e ao London Critics Circle Film Awards  com exceção deste último, cuja indicação foi em 

1997, todas as demais ocorreram em 1996
7
.  

                                                      
7
 Fonte:www.adorocinema.com 

Figura 7  – Cena do filme Razão e Sensibilidade 

(1995). Fonte: www.google.com.br/imagens 
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CAPÍTULO 2 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHER, DE HOMEM, DE 

CASAMENTO, DE AMOR E DE HERANÇA EM ORGULHO E PRECONCEITO E 

RAZÃO E SENSIBILIDADE. 

 

2.1 – Representações sociais 

  

Representação social, conhecimento prático que dá sentido aos eventos que nos são 

cotidiano, este conceito elaborado pelo sociólogo Émile Durkheim foi resgatado por Serge 

Moscovi em 1961, tem como objetivo designar fenômenos múltiplos, observados e 

estudados em termos de complexidades individuais e coletivas, interpretando e pensando a 

realidade cotidiana desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições 

em relação a situações, eventos, objetos e comunicações que lhes concernem, essas 

representações nascem no curso das variadas transformações, ou seja, essas mudanças se 

dão ao mesmo tempo em que a sociedade vai avançando nas questões em que estão 

inseridos esses indivíduos e esses grupos. 

 

2.1.1 – Representações sociais de mulher, de homem, de casamento, de amor e de 

herança no século XVIII. 

  

A família tradicional europeia do século XVIII foi marcada fortemente pelas ideias 

iluministas. Aqui a família sofre um momento de transição no qual, as novas formas de 

pensamento vão se estabelecer e modificar profundamente as estruturas familiares. 

Edward Shother explica que a sociedade industrial do século XVIII não deixava o 

indivíduo ter livre escolha em relação à formação de sua família. As relações familiares 

eram “mecânicas” não deixando espaço para o modelo afetivo familiar (romantic love) 

uma vez que, o indivíduo não tinha qualquer autonomia de ação ou sentimento, pois 

dependia de uma companheira do seu nível para garantir uma estabilidade econômica 

sustentável. 

 A família nos século XVIII e XIX foi dominada pela figura patriarcal, marcada pela 

divisão do domínio público e privado, e pela diferenciação do feminino do masculino. O 

homem é a figura pública da família e mulher é a sua figura privada no convívio familiar. 

 O sistema patriarcal faz do homem a figura pública e central da família, detendo o 

pátrio poder sobre ela e tendo dever zelar e garantir a manutenção dos bons costumes 
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dentro da mesma. Já a mulher como figura privada deve ser submissa ao seu poder 

patriarcal, deve manter a ordem dentro da casa, cuidar da educação e do caráter moral dos 

filhos. 

 Frequentar uma universidade era impossível para as moças, já que o acesso à 

faculdade não lhes era permitido e não era comum meninas e moças frequentarem escolas 

regulares. Somente no final da década de 1840 as faculdades Queen’s e Bedford, ligadas à 

Universidade de Londres, ofereceram vagas para moças, e, entre as décadas de 1860 e 

1870, Oxford e Cambridge ofereceram vagas para o sexo feminino. Antes disso, as 

próprias famílias se encarregavam do ensino, quando possuíam uma vasta biblioteca e uma 

governanta. Jane e sua irmã chegaram a frequentar a escola em dois períodos diferentes – 

em 1783 elas foram educadas por Mrs. Cawley, mas permaneceram lá pouco tempo, pois 

tiveram problemas de saúde; depois foram para um internato em Reading, entre 1785 e 

1787. 

 A família era a base de sustentação de todas as moças pertencentes à classe média e 

à aristocracia daquela época; por isso, era de se esperar que os pais as deixassem certa 

quantia após sua morte ou que os irmãos ficassem com a responsabilidade de ajudá-las, 

caso não se casassem. A herança e bem materiais eram transmitidos sempre ao filho 

primogênito ou parente mais próximo do sexo masculino, impedindo assim que as filhas 

recebessem a herança. Na verdade, esse era o sistema legal da época, criado para que a 

fortuna ficasse sempre em nome da família por várias gerações, e para que não fosse 

partilhada, caso o pai decidisse dividir as terras e bens entre todos os filhos, incluindo 

filhas.  

 No início do século 19, tanto as moças quanto os rapazes deviam obedecer às regras 

impostas, principalmente se o objetivo era o casamento. A primeira observação que deve 

ser feita é em relação aos pares: inicialmente o rapaz deveria procurar saber se havia na 

família uma irmã mais velha que a moça à qual desejava fazer a corte. Caso isso fosse 

verdade, ele não poderia direcionar suas atenções à mais nova, já que a outra, a mais velha, 

ainda estava solteira. Sendo assim, muitas caçulas nem eram apresentadas à sociedade, isto 

é, não frequentavam os bailes e nem podiam se casar, até que as mais velhas não 

estivessem comprometidas. Como não havia telefone naquela época, era muito comum 

deixar cartões de visita, sempre que as pessoas quisessem retornar alguma visita ou avisar 

que estão em uma determinada vila ou cidade. 
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Em relação ao comportamento em público, era proibido para uma moça conversar com um 

rapaz nas ruas, praças e parques, sem que houvesse um acompanhante. Os jovens que não 

se conheciam deveriam ser apresentados uns aos outros pelo mestre de cerimônias do baile 

ou por outro conhecido. Ou seja, ninguém se apresentava diretamente à outra pessoa. 

A própria família Austen é um exemplo dessa variedade de classes sociais: o pai de 

Austen era Reverendo da Igreja da Inglaterra, e seus irmãos, James e Henry, também 

seguiram a carreira religiosa; Edward foi proprietário de terras; Francis e Charles 

exerceram funções na Academia Real Naval. As mulheres da família Austen tiveram 

destinos marcados, devido à situação financeira do pai, já que não tinham direito à parte da 

herança, ficando sob os cuidados dos irmãos, após a morte do patriarca. 

 

De acordo com Sullivan, quando a mulher se casava, suas obrigações se limitavam 

a desenvolver uma boa relação com a empregada da casa, planejar os cardápios das 

refeições diárias e dos jantares, conduzir os empregados, ajudar aos mais pobres e doentes, 

decorar a casa, alfabetizar os filhos (se estes forem muito pequenos para terem uma 

governanta), entre outras responsabilidades. Sob o ponto de vista financeiro, o casamento 

era visto como uma tábua de salvação para as mulheres que não possuíam renda familiar e 

que não queriam viver na pobreza. Eram raros os casos de casamento por amor, apesar de 

todas as heroínas de Austen terem um final feliz com seus escolhidos, não por causa da 

renda do marido, mas por estarem apaixonadas. 

 

2.2 – Representações de homem, mulher, casamento, amor e herança nos filmes 

selecionados. 

 

Figura 8 – Cena do filme Orgulho e Preconceito (2005). Fonte: 

www.google.com.br/imagens 
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Jane Austen representa as mulheres de sua época através de suas personagens, das 

situações do dia a dia, das experiências familiares e em sociedade, abrangendo também a 

questão da posição social, da situação financeira e do casamento. 

É possível perceber a questão da primogenitura masculina em todas as obras de 

Austen, com exceção de Miss Emma Woodhouse (Emma), que recebeu direitos de herança 

do pai. Em Razão e Sensibilidade, observamos as dificuldades que passaram as irmãs 

Dahswood após a morte do pai, já que o irmão (por parte de pai) se recusa a ajudá-las e 

mantê-las no mesmo nível de vida enquanto o pai era vivo. Um exemplo é o caso de Mr. 

Collins, em Orgulho e Preconceito (1813), que não tem filhos para receberem herança, 

sendo o herdeiro o parente do sexo masculino mais próximo. Nesse caso, após a morte do 

patriarca era uma consequência natural as irmãs Bennet (Orgulho e Preconceito) saírem da 

casa dos pais para que o primo a ocupasse, e é também por esse motivo que a mãe das 

moças se preocupa tanto em arranjar-lhes um casamento, para que não fiquem na miséria. 

O casamento era um “acordo” entre as famílias. As mais abastadas tinham o 

interesse em aumentar ainda mais suas rendas e propriedades; já os mais pobres 

vislumbravam a ascensão social. Era possível para um rapaz de origem nobre se casar com 

a filha de um comerciante, se este possuísse uma grande fortuna e a reputação da moça 

fosse inquestionável. Por outro lado, se uma moça de origem nobre se interessasse por um 

rapaz de origem humilde, nada poderia ser feito, pois todo o dinheiro proveniente de 

antigas gerações poderia ficar nas mãos de comerciantes e o nome da família (nobre) se 

perderia. Por isso, em muitos casos, os ricos de origem nobre (old money) se consideravam 

melhores que as pessoas ricas, graças ao dinheiro do comércio (new money). 

Jane Austen retrata uma variedade de casamentos em suas obras. De acordo com 

Moody, há aqueles em que a união é pouco compatível, porém bem-sucedida (Charlotte 

Lucas e Mr. Collins, de Orgulho e preconceito); casamentos inadequados, nos quais a 

mulher foi infeliz (General Tilney e sua esposa); casamentos bem-sucedidos (todas as 

heroínas dos seis livros principais). O fato de que todas as suas heroínas se casaram por 

amor e, no final das contas, casaram-se com bons partidos, não necessariamente reproduz a 

época em que Austen vivia. A própria escritora vivenciou o fato de não ter se casado, 

sabendo o que a esperava no futuro, já que não herdaria posses do pai: “mulheres solteiras 

tem uma tendência terrível para a pobreza, o que já é um forte argumento em favor do 
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casamento.” 
8
 Preocupadas com a velhice, algumas mulheres estavam dispostas a se casar, 

já que este era o único caminho para a estabilidade financeira ou até mesmo para escapar 

de uma família incompatível. 

 

 

 

  

 

 

                                                      
8
 “A single woman, with a very narrow income, must be a ridiculous, disagreeable, old maid! The proper 

sport of boys and girls.” (AUSTEN. Emma, p. 69, tradução Adriana Zardini.) 

Figura 9 – Cena do filme Orgulho e Preconceito 

(2005). Personagens: Charlotte Lucas e Mr. 

Collins Fonte: www.google.com.br/imagens 
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CAPÍTULO 3 - OS SABERES E A EDUCAÇÃO NO SÉCULO XVII E NAS OBRAS 

DE JANE AUSTEN 

 

 A educação do menino a princípio fica a cargo da mãe, onde ela o ensina o básico 

sobre escrita, literatura e modos até os dez a doze anos. Após ser instruído inicialmente 

pela mãe, cabe ao seu pai designar a instrução de seu filho dependendo de suas condições e 

aptidões. Normalmente o rapaz é enviado para uma escola, onde ele começa criar seus 

primeiros laços com o mundo público através das amizades e relacionamentos com os 

outros rapazes. São entre os doze a vinte anos, segundo Rousseau, que ele solidifica seu 

caráter, suas aptidões e começa a entender o dever de zelar pelo bom nome de sua família, 

pois apesar de já ter liberdade de interagir com o meio público, ele ainda está sob a tutoria 

de seu pai. Tendo assim que acatar suas decisões e seus posicionamentos até converter-se 

em chefe de sua própria família e ser senhor de si mesmo. O rapaz só passa a ser 

plenamente um homem público ao se casar e formar sua própria família ou em decorrência 

da morte de seu pai, onde ele, o primogênito, se converte em chefe familiar para tutelar sua 

mãe e irmãos. 

 Ao assumir o papel de chefe familiar e adquirir o pátrio poder, ele acarreta varias 

obrigações para com a sua família. Ao mesmo tempo em que ele vira homem senhor de si 

mesmo, tem que manter e criar relações de amizades e interesse de valor para reforçar suas 

alianças e assegurar a posição social de sua família. Pois qualquer relação com pessoas de 

conduta duvidosa pode vir a recair sobre ela e maculando sua reputação e prestígio. 

 

Figura 10 – Sala de Aula. Século XVIII Fonte: 

www.google.com.br/imagens 

 



30 

 

3.1.1 – Os valores ensinados nesta época para as mulheres. 

  

Desde cedo começava a educação da menina. A partir dos cinco anos, a pequena já 

ajudava mãe a cuidar da casa e a olhar por seus irmãos. Até aproximadamente os dez anos 

estudava com sua mãe e parentes em casa, posteriormente era enviada para uma escola 

feminina de caridade. Local onde aprendia os conhecimentos básicos para ser uma boa 

esposa de acordo com sua posição social, e a ajudar o seu esposo. Para tanto, ela deveria 

ter noção de economia doméstica e como comandar os criados, além de saber portar-se 

com refinamento e discrição para não envergonhar seu esposo e sua família. 

Por a mulher depender sempre da figura de um homem, ela tem como prioridade 

conseguir condições para um bom casamento que era o definido como final ideal para uma 

mulher pela sociedade. Por isso, segundo Hufton, muitas vezes a posição da mulher era 

definida por sua classe social e pela possibilidade de dote, pois uma mulher não podia 

sustentá-las por si só, e sem um bom dote dificilmente conseguiria um bom marido para 

manter ela e sua família. Muitas vezes o casamento era mais um negócio do que um 

relacionamento amoroso, onde o pai aproveitava-se dele para fortalecer os laços com as 

famílias amigas e reafirmar alianças entre elas. 

Uma vez mãe, assume seu papel como figura fundamental no âmbito privado 

dentro da casa. Como o pai tem que cuidar dos assuntos públicos, a mãe deve cuidar dos 

problemas internos para não sobrecarregar o marido. Uma vez em casa, o marido deve ser 

acolhido e poupado de assuntos triviais irrelevantes do convívio familiar. Isto, entretanto, 

não retira do marido o papel de centro da família, apenas demonstra o cuidado e dedicação 

dela para com ele. 

Em decorrência destes fatos, a função da mulher muitas vezes se resumia em ser 

filha, esposa, mãe, educadora, governanta da casa e zeladora dos bons costumes. Sendo 

submissa ao poder patriarcal e tendo como principal objetivo conseguir casamentos 

proveitosos para seus filhos, para mais tarde, se preciso ter garantias que eles possam 

cuidar dela em eventual casualidade. Além de cumprir as expectativas da sociedade sobre 

ela. 

Entre as habilidades desejáveis para um moça da época é possível destacar: línguas, 

conhecimentos básicos de geografia e história, música, pintura ou desenho, bordado e 

dança. As principais línguas que as moças aprendiam eram o francês e o italiano, 

principalmente para que pudessem traduzir as músicas. Os conhecimentos relativos à 
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geografia e à história forneciam um embasamento para futuras discussões a respeito de 

outros países. Por outro lado, ser uma boa pianista (pianoforte) atraia muita atenção, 

principalmente dos futuros pretendentes; assim, a moça seria capaz de entreter as visitas 

em sua futura casa. As habilidades relativas às artes em geral, como o desenho e pintura 

em aquarela, eram aspirações de todas as moças de família. Ser uma boa bordadeira era 

motivo de orgulho para a família da moça ou para o marido, já que seus trabalhos com a 

agulha poderiam ser expostos nas salas de visitas e apreciados por todos. Por fim, a dança 

era um elemento importantíssimo na vida de qualquer moça daquela época, visto que os 

bailes ofereciam a oportunidade de conhecer e conversar com outros rapazes. A maioria 

das moças praticava as danças com suas irmãs, até que fossem apresentadas à sociedade. 

 

3.2 – Os saberes demonstrados nos filmes. 

 

 Na obra de Austen temos diversos exemplos de moças “prendadas”: em Razão e 

sensibilidade, Elinor faz desenhos, enquanto Marianne é uma excelente pianista; as irmãs 

Dashwood também tiveram acesso a uma vasta biblioteca do pai. Por outro lado, as irmãs 

Bennet, de Orgulho e preconceito, são moças que possuem diversas habilidades, entre elas, 

a dança. Rapazes e moças possuíam diferentes formas de passatempos.  

Os jovens que não trabalhavam e pertenciam à classe média alta ou nobreza tinham 

como principais atividades de lazer e obrigações: caça, tiro, pesca; jogar cartas com os 

amigos; idas a jantares extravagantes, portando-se com discrição. Para citar alguns 

exemplos, em Orgulho e preconceito, Mr. Bingley e Mr. Darcy saem para caçar, e em outra 

ocasião, Mr. Darcy oferece ao tio de Elizabeth Bennet os prazeres de uma boa pesca. Por 

outro lado, as moças podiam jogar cartas (incluindo apostas de pequenos valores), dançar, 

Figura 11 – Cena do filme Razão e 

Sensibilidade (1995) Fonte: 

www.google.com.br/imagens 
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leituras, costurar, bordar, desenhar, fazer pinturas, exercitar a escrita, ter aulas de canto, 

tocar algum instrumento, fazer caminhadas ou passear em carruagens, visitar amigos, além 

de fazer compras buscando itens da moda para usarem. 

Figura 12 – Cena do filme Orgulho e Preconceito (2005). 

Fonte: www.google.com.br/imagens 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização do presente trabalho monográfico podemos identificar que o 

cinema tem um papel importante na área da educação, como fonte de conhecimento, pois 

através dele é possível que os educandos tenham contato com outras culturas e seus 

valores. E se um filme consegue adaptar um romance clássico, como é o caso de Orgulho e 

Preconceito e Razão e Sensibilidade, obras literárias de Jane Austen, renovando sua 

apresentação e sua narração sem dele modificar a essência, será com certeza, assim como 

sua obra inspiradora, um sucesso de audiência, pois, manterá a mesma qualidade 

imprescindível às duas formas de arte, literatura e cinema, o entretenimento. 

Por meio desse pequeno estudo, pode-se entender um pouco da problemática da 

autora em relação à condição feminina nos séculos XVIII e XIX e avaliar o quanto essa 

condição lhe causava aflição e preocupação. Austen parece ter encontrado em sua maneira 

bem humorada de escrever, nos diálogos cômicos entre suas personagens, na postura de 

seus protagonistas e antagonistas, nas descrições simples e nas frases bem equilibradas de 

sua talentosa narrativa, a maneira ideal de criticar a sociedade em que vivia sem perder de 

vista a primeira condição para se redigir um bom livro: o prazer do leitor. 

Jane Austen escreveu seus romances porque ela acreditava que as pessoas poderiam 

gostar de suas histórias, em grande parte porque elas poderiam reconhecer a si mesmas e 

em outras porque conheciam as personagens e as situações que ela criava. 

Depois de ler muitas críticas e muitas opiniões a respeito da autora e de sua obra, 

conhecer um pouco de sua história e de sua trajetória, assim como tomar conhecimento de 

como eram as leis e os costumes de sua época, pode-se perceber claramente o motivo da 

preocupação de Austen em relação ao casamento e porque esse tema é tão recorrente em 

sua obra. 

Em “Orgulho e preconceito” a representação de homem e mulher foi destacada para 

mostrar a separação que há na interior estrutura familiar e o papel que cada indivíduo tal 

com a sua função. Como o caso da personagem da Sra. Bennet que tem como função 

primordial casar suas filhas e garantir tanto o seu futuro como o dela. Em contra partida, 

retratou a função do homem com o Sr. Darcy como chefe de sua família que zela tanto por 

ela como pela dos seus entes queridos. Porém também são retratados nesse livro os 

conceitos e preconceitos de seus personagens, onde em suas falas eles retratam com as 
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pessoas deveriam ser educadas e como deveria ser sua conduta para não prejudicar a moral 

de sua família. 

Por outro lado em “Razão e Sensibilidade” o ponto trabalhado foi às dificuldades 

encontradas pelas mulheres, uma vez que fiquem desamparadas de uma figura masculina 

que zele por elas e cuide de seus interesses. A personagem Elionor ao assumir o papel 

como figura de destaque tenta manter sua família estável. Mas mesmo ela com ajuda de 

suas irmãs Marianne e Margareth, necessitam da proteção de outros homens representados 

pelo parentesco e amizade do Sr Middleton e o apoio oferecido pelo Capitão Brando. Esta 

necessidade demonstra a vulnerabilidade que a mulheres estavam sujeitas e como elas 

tinham se unirem para conseguirem vencerem as adversidades que estavam enfrentando. 

Esperamos com este trabalho despertar leitoras e leitores para as possibilidades de 

um estudo que considere obras de arte como meio de pensar as relações sociais e 

pedagógicas na construção de um mundo menos preconceituoso e mais igualitário.
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