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Resumo 
 
O presente artigo analisa as adaptações homônimas ao livro “Orgulho e Preconceito” da 

escritora inglesa Jane Austen, com a finalidade de descobrir se os produtos audiovisuais 
foram do tipo ‘baseado em’ ou ‘adaptação propriamente dita’. Através do critério de 

fidelidade proposto por Doc Comparato chegou-se a conclusão que o filme de 2005 dirigido 
por Joe Wright é ‘baseado’ no original, enquanto a série britânica de 1995 do diretor 

Andrew Davies é uma ‘adaptação propriamente dita’. 
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Introdução 
 

 “Orgulho e Preconceito” é considerado o melhor livro escrito pela inglesa Jane 

Austen, considerada também uma das mais talentosas escritoras da Inglaterra após 

Shakespeare. Publicado em 1813, a história gira em torno da família Bennet, com foco 

principal em Elizabeth Bennet, a segunda de cinco irmãs. Elizabeth mostra-se com caráter 

independente e destemido, apenas acreditava no casamento por amor, o que para sua época 

e condição social era considerado absurdo. Muitos dizem que a personagem é feita à 

semelhança da própria autora, que nunca se casou e se sustentou com a venda de seus 

livros, sendo vista como precursora do feminismo.  

 Com exatamente 200 anos de publicação, a importância mundial dessa obra prima 

ainda tão moderna, torna imprescindível que conheçamos a fundo seu verdadeiro 

significado. “Orgulho e Preconceito” se desenvolve numa sociedade machista, onde o 

futuro da mulher é casar, o livro enfatiza bem essa questão ao apontar que após o 

falecimento do homem da casa, a propriedade não será passada a suas filhas, mas sim a um 

primo distante porque as mulheres não podem herdar imóveis. Essa é só uma das denúncias 
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Científica em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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que a autora faz. Então, pensar em transferir do papel para o audiovisual, uma obra com 

tantas nuances importantes, é muito difícil. Desde sempre é apontada a dificuldade da 

adaptação de obras literárias tanto para o cinema quanto para a televisão, principalmente 

quando nos referimos à fidelidade. Muitos diretores e atores sustentam que muitas vezes 

essa fidelidade é inalcançável. Quando a nova produção se vê mais livre desse caráter fiel, 

por vezes, dizemos que há uma releitura, muitas vezes negada pelos leitores do original.  

Esse artigo propõe-se a analisar as adaptações de “Orgulho e Preconceito” para o 

cinema e a televisão observando as semelhanças e diferenças entre os enredos da obra 

original e o filme homônimo ao livro, de 2005, dirigido por Joe Wright e estrelado por 

Keira Knightley e Matthew MacFadyen e a série britânica de 1995 do diretor Andrew 

Davies e estrelada por Colin Firth e Jennifer Ehle. Com isso esse estudo dispõe-se a 

verificar se as adaptações foram fieis ao livro, qualificando quais capítulos foram utilizados 

e quais foram descartados pelas adaptações. A análise da fidelidade se dá no propósito de 

descobrir se a obra foi empobrecida ou enriquecida pelos usos, desusos e novos aspectos 

que os diretores decidiram utilizar. A metodologia a ser utilizada será a da análise fílmica, 

literária e de adaptação, análise comparativa entre o texto original e os textos adaptados.  

 

A obra original 

 

 O livro tem 61 capítulos, traremos um breve resumo do enredo deles para ilustrar o 

que ocorre na história original. Nos primeiros capítulos, a Sra. Bennet dá ao Sr. Bennet a 

notícia da chegada do Sr. Bingley à cidade, um solteiro rico que ela coloca como par ideal 

para casar uma de suas cinco filhas. O Sr. Bennet mostra sua preferência em Elizabeth, por 

ela ser inteligente e espirituosa, mas sua mãe prefere Jane por ser a mais bonita ou Lydia, a 

mais bem humorada. O Sr. Bennet visita secretamente o Sr. Bingley que só conta a sua 

esposa a respeito da visita a noite, causando grande alvoroço nas meninas e na senhora que 

ficam cheias de expectativa na espera do Sr. Bingley retornar a visita. Logo em seguida 

ocorre um baile na cidade, Mr. Bingley trás suas duas irmãs, o marido de uma delas e o seu 

amigo, o Sr. Darcy. Bingley se encanta com Jane Bennet, a mais velha das irmãs Bennet e 

dança com ela duas vezes. O Sr. Darcy apesar de muito rico e bonito é extremamente 

antipático no baile e só dança com a irmã de Bingley, pois julga que todas as outras 

mulheres do baile não o atraem. Bingley pede para Darcy dançar com Elizabeth, a irmã de 

Jane que é muito bonita e simpática segundo ele, porém Darcy a acha apenas tolerável. 
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Elizabeth escuta essa conversa e toma antipatia pelo homem, mas conta a história para suas 

amigas com gozação. Essa última parte é importante para entender como a relação dos 

personagens principais, Elizabeth e Darcy, vai sendo construída.  

Todos comentam que Bingley se encantou por Jane. Falam que Darcy é muito 

orgulhoso. Mary Bennet define orgulho como o que pensamos sobre nós mesmos e vaidade 

com o que queremos que os outros pensem de nós. Depois há um jantar onde todos 

comparecem: Bingley, Darcy, os Bennet. Darcy começa a admirar Elizabeth. Sir William, o 

chefe da família Lucas pede para Elizabeth dançar com Darcy, mas ela recusa. Caroline 

Bingley, a irmã solteira do Sr. Bingley, chama Jane para jantar na casa dela, pois os homens 

foram visitar a milícia que gerou grande alvoroço em Lydia e Katherine, as Bennet mais 

novas.  

A mãe de Jane a manda ir a cavalo, porque aparentava que iria chover daí ela teria 

que permanecer lá para dormir. Realmente chove e Jane fica para dormir, mas muito 

adoentada porque contrai um resfriado devido à chuva. Elizabeth vai visita-la a pé no dia 

seguinte e chega suja de lama, Darcy admira o rubor que a caminhada causou em suas 

faces, mas preocupa-se com o fato dela ter andado sozinha. Jane se recusa a deixar 

Elizabeth ir embora e ela fica para dormir. Elizabeth vai jantar e vira cochicho das irmãs de 

Bingley que a acham antiquada, sem modos. Jane piora. Os Bennet vão visitar Jane, as 

maneiras de sua mãe e de suas irmãs encabulam Elizabeth. Elas são duramente criticadas 

pelas irmãs de Bingley e Darcy. Mas Darcy não critica Elizabeth. Darcy sorri com a 

afirmação de Elizabeth de dizer que a poesia pode matar o amor. 

Caroline fica cada vez mais enciumada com a relação de Darcy com Elizabeth. 

Darcy se vê encantado pela Bennet, mas julga que sua posição social não pode tenta-lo. 

Darcy convida Elizabeth para dançar, mas ela o recusa novamente. Jane começa a melhorar. 

Então, Jane sai do quarto e Bingley fica conversando com ela a noite inteira. Darcy e 

Elizabeth discutem o caráter um do outro de maneira amistosa enciumando Caroline ainda 

mais. Jane e Elizabeth vão para casa. O Sr. Collins, primo do Sr. Bennet e futuro herdeiro 

de suas terras vai visitar o Sr. Bennet e manda uma carta bastante educada aos seus parentes 

para avisar de sua visita. Ele informa que Lady Catherine se agracia dele e forneceu uma 

paróquia para o mesmo ministrar. Ele chega a casa dos Bennet e é muito bem recebido e dar 

a entender que simpatiza com a situação das primas abrandando um pouco o temor da Sra. 

Bennet de ter sua propriedade roubada. O Sr. Collins e o Sr. Bennet conversam sobre Lady 

Catherine. Sr. Collins é só elogios a sua senhora. Sr. Bennet o acha absurdo por tantos 
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floreios que o jovem faz. O Sr. Collins lê um sermão para as primas, mas é interrompido 

por Lydia que logo se entedia, o que faz o primo se sentir ofendido. Acaba que ele vai jogar 

gamão como Sr. Bennet. 

Na sequencia, o Sr. Collins revela que foi visitar as primas para escolher uma delas 

para casar. Suas atenções logo se voltam para Jane, mas a Sra. Bennet afirma que ela logo 

deverá ser pedida em casamento. O Sr. Collins se volta a Elizabeth. O primo vai com as 

primas para cidade onde conhecem Wickham, um soldado da milícia que Lydia acha lindo e 

acabam se encontrando com Darcy e Bingley. Elizabeth percebe que Darcy não gostou de 

ver Wickham e acha essa atitude estranha. Elizabeth fica admirada com Wickham, com 

suas maneiras, seu modo de falar. Wickham e Elizabeth conversam e ele se diz injustiçado 

por Darcy, contando que Darcy tirou a paróquia que seria dele, que Darcy era invejoso 

porque o pai dele gostava mais de Wickham. Compara a irmã de Darcy ao irmão contando 

que ela é também arrogante e orgulhosa. Revela a Elizabeth que Lady Catherine, a 

benfeitora do Sr. Collins é tia de Darcy e que provavelmente ele deverá casar-se com a filha 

dela. 

Elizabeth conta a Jane da sua conversa com Wickham. Jane defende Darcy. Mr. 

Bingley chega ao bosque onde elas estão com suas irmãs. Ele foi convidar a família Bennet 

para o baile que ele dará em sua propriedade. Elizabeth fica pensando em Wickham. 

Elizabeth percebe que o Sr. Collins irá escolhê-la para casar-se. Em seguida, Elizabeth 

dança duas vezes com o Sr. Collins e o acha cada vez mais repugnante. Wickham não vai 

ao baile e Elizabeth suspeita que seja por conta de Darcy. Darcy tira Elizabeth para dançar e 

eles conversam sobre Wickham. Mesmo Darcy se defendendo e a irmã de Bingley tendo 

dito que era Wickham quem não prestava, Elizabeth não acredita. A família de Elizabeth dá 

vexame no baile e a envergonha muito, principalmente sua mãe. Jane e Bingley passam o 

baile juntos. 

O Sr. Collins pede a mão de Elizabeth em casamento e ela o recusa explicitamente, 

porém ele acredita que ela mudará de ideia depois que seus pais intervenham e que também 

possivelmente ela só está fazendo charme para que ele a peça novamente. A mãe de 

Elizabeth exige que ela se case com o Sr. Collins, mas Lizzie afirma que não vai e seu pai a 

apoia. Sr. Collins retira então o pedido de casamento, mas sem ficar com raiva da prima, 

apenas passa a ignorá-la. Mr. Bingley deixa a cidade para ir a Londres passar uns dias. 

Caroline, irmã dele, manda uma carta para Jane dizendo que eles não voltarão, pois Bingley 

irá visitar a irmã de Darcy e poderá tencionar a casar com ela. Elizabeth afirma que essa é 
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uma manobra de Caroline para tentar fazer com que Bingley esqueça Jane. Mr. Collins 

destina suas atenções a Charlote Lucas, amiga de Elizabeth e dentro de três dias a pede em 

casamento. Charlote que era feia e sem fortuna aceita o pedido por ele representar 

segurança em sua vida. Elizabeth fica chocada, mas deseja felicidades aos dois. 

Mr. Collins noiva oficialmente com Charlote. Miss Bennet se sente ultrajada. A 

notícia que Elizabeth e Jane guardavam para si vem à tona e sua mãe descobre que o Sr. 

Bingley não voltará. Jane fica cada dia mais triste com a ausência de Bingley. Chega outra 

carta de Caroline dizendo que Bingley está cada vez mais encantado com a Miss Darcy e 

Elizabeth desconfia. Jane decide que irá esquecer Bingley. Wickham fala mal de Darcy 

abertamente na cidade e todos de lá se felicitam por nunca terem gostado dele. O irmão de 

Miss Bennet e sua esposa vão passar o Natal em família e convidam Jane para ir com eles 

para Londres para tentar animá-la. Wickham e alguns oficiais vão jantar com os Bennet e a 

tia de Elizabeth percebe o interesse da sobrinha pelo jovem oficial. Charlote e Collins se 

casam. Charlote pede a Elizabeth para ir visita-la.  

Jane vai para Londres e se encontra com Miss Bingley que se surpreende ao vê-la, 

mas é muito espirituosa. Ao retornar a visita de Jane mostra sua indiferença e tenta 

persuadir a si mesma que o seu irmão gosta de Miss Darcy. Jane se sente traída por ela e 

revela seu desgosto a Elizabeth. Elizabeth percebe que Wickham se interessa por outra 

mulher por conta do seu dote, mas não se sente mal. Elizabeth vai visitar Charlote com o Sr 

Willian, pai da moça, e a irmã dela. Mas primeiro eles fazem uma parada em Londres para 

visitar Jane, e Elizabeth descobre que a irmã tem passado por períodos de depressão. Seus 

tios a convidam para viajar com eles no verão e ela aceita o convite muito animada. 

Elizabeth chega à casa de Charlote e se surpreende com o fato da amiga estar feliz. Collins 

fala sobre toda sua residência no intuito de fazer Elizabeth se arrepender de não ter casado 

com ele, mas fica frustrado nesse objetivo. Todos são convidados para jantar com Lady 

Catherine. Elizabeth não acha a propriedade de Bough tão magnifica quanto o Sr. Collins 

falava. Elizabeth observa que Lady Catherine parece muito com o Sr. Darcy. Lady 

Catherine gosta de Elizabeth, mas se surpreende com o estilo de sua criação. O pai de 

Charlote volta para casa, mas Elizabeth fica. Ela tinha conversas agradáveis com a amiga e 

gostava muito de passear nos bosques ao redor da propriedade de Lady Catherine. Sr. Darcy 

vai visitar a tia. 

Elizabeth e os Collins são convidados a ir para casa de Lady Catherine conversar e 

eles aceitam. Elizabeth conversa com o Sr. Fitzwillian, amigo e primo de Darcy e riem 
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juntos, o que desperta o interesse de Lady Catherine e do Sr. Darcy que perguntam sobre o 

assunto. Falam que é sobre música e Elizabeth vai tocar piano. Ela, Darcy e Fitzwillian 

conversam, riem e ela volta para casa. Darcy vai visitar os Collins e encontra Elizabeth 

sozinha em casa. Eles conversam desconfortavelmente até a volta de Charlote. Darcy e 

Fitzwillian voltam a visitar os Collins várias vezes. O primeiro é muito calado e o segundo 

muito agradável. Charlote suspeita da paixão de Darcy por Elizabeth, mas guarda o 

pensamento para si. 

Em meados do livro, enquanto Elizabeth está visitando Charlote, ela encontra com 

Darcy algumas vezes no bosque quando vai caminhar. Um dia ela encontra Fitzwillian que 

fala que Darcy salvou um grande amigo de um mal casamento. Isso deixa Elizabeth 

arrasada porque ela sabia que isso se referia a Jane. Elizabeth não vai tomar chá em Rosings 

(casa de Lady Catherine) com os Collins. Lady Catherine se aborrece com isso. Darcy vai 

ver se Elizabeth está bem e confessa a ela seus sentimentos, diz até que a ama ardentemente 

e a pede em casamento. Elizabeth recusa e diz que pelo que ele fez Jane sofrer e o mal que 

causou a Wickham, ele seria o último homem do mundo com o qual ela iria se casar. 

Na manhã seguinte Darcy entrega a Elizabeth uma carta explicando suas ações. Ele 

impediu o casamento de Jane porque achava que ela era indiferente a Bingley e quanto a 

Wickham, ele entregou a herança dele e ele gastou tudo e depois pediu a paróquia a Darcy 

que negou. Para se vingar, Wickham conquistou Georgiana, a irmã de Darcy, que quase 

fugiu com ele e ficou de coração partido. Após ler os relatos de Darcy, Elizabeth reflete 

sobre Wickham e sobre o próprio pretendente e percebe que agiu por pura vaidade e não 

enxergou a verdadeira face de ambos. Sente-se extremamente envergonhada com sua 

conduta e entende Darcy. Darcy e Fitzwillian deixam Rosings. 

Lady Catherine convida os Collins e Elizabeth para jantarem em sua casa e pede que 

Elizabeth fique um pouco mais, mas Elizabeth afirma que não pode porque seu pai já pediu 

o seu retorno e ela deve ainda ir para Londres ver os tios. Lady Catherine faz várias 

recomendações para sua viagem. Elizabeth e a irmã de Charlote viajam para Londres depois 

de longos agradecimentos de Collins por suas companhias. Elizabeth promete que contará a 

Jane tudo que aconteceu na viagem de volta para casa. Lydia e Kitty vão buscar as irmãs 

numa hospedaria próxima a cidade e seguem para casa. Chegando lá jantam com os Lucas 

para contar as novidades. O regimento iria sair da cidade dali a 15 dias o que aliviou 

imensamente Elizabeth que não queria ver Wickham. Lydia e Kitty pediram aos pais para 
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passar o verão na cidade que iriam os oficiais. O pai das meninas ficou relutante e sua mãe 

ficou tentando convencê-lo. Elizabeth discordava da ideia de deixá-las irem.  

 Elizabeth conta a Jane tudo que aconteceu com Darcy, mas esconde a parte da carta 

que ele fala sobre Jane e Bingley. Elizabeth observa que os sentimentos de Jane por Bingley 

não mudaram. O dia dos oficiais irem embora finalmente chega e Elizabeth se encontra com 

Wickham, ela percebe que suas boas maneiras eram falsas e seus galanteios irritantes. Mrs. 

Foster, mulher do coronel Foster, ainda muito jovem convida Lydia para passar o verão 

com o regimento. Elizabeth conversa com seu pai para que ele não permita, mas o pai 

resolve deixar. Kitty fica com muita inveja da irmã por não ir também. Elizabeth fica 

aguardando a chegada dos tios para fazerem a sua viagem de verão. Os tios tiveram que 

encurtar a viagem porque não poderiam se ausentar da cidade por muito tempo e por isso 

mudaram o roteiro e incluíram a casa de Darcy no percurso. Elizabeth fica apreensiva, mas 

aceita ir porque descobriu que os moradores não estariam na casa nesse verão.  

Elizabeth vai com os tios visitar a casa de Darcy e fica encantada com a casa, com 

seu jardim e seus bosques. Tudo lá era de bom gosto. A empregada da casa mostrou todos 

os seus cômodos aos visitantes e elogiou muito o seu patrão. Na saída, quando estavam 

olhando a fachada da casa novamente Darcy aparece na janela e vê Elizabeth. Ele desce 

para lhe cumprimentar e ambos ficam muito embaraçados. Depois Darcy os convida para 

voltar, chamando o tio de Elizabeth para pescar e pedindo que ela conheça sua irmã que 

chegará no outro dia. Elizabeth fica impressionada com seu jeito amável e muito lisonjeada 

por ele querer apresentar sua irmã. O que seria para o outro dia ocorreu na mesma noite, 

Darcy, sua irmã e Bingley foram visitar Elizabeth e seus tios. Tanto Elizabeth quanto 

Georgiana estavam muito embaraçadas e ansiosas para se conhecerem, mas ambas se 

gostaram. Darcy continuou sendo muito amável e ficou admirando Elizabeth o máximo que 

pode. Bingley se mostrou saudoso de Jane. Os tios decidiram que iriam retribuir a visita 

pela manhã, Elizabeth ficou contente com isso. 

 Na visita a Georgiana, Darcy estava pescando com o tio de Elizabeth e Bingley, mas 

os deixou quando soube que as moças estavam com sua irmã. Ao chegar viu Georgiana 

tentando superar sua timidez com Elizabeth, o que o deixou muito feliz. A irmã de Bingley 

ficou com ciúme da relação de Darcy e de Elizabeth e tentou alfinetá-la falando da milícia 

que foi embora, isso reverberou em Georgiana que se lembrou de Wickham ficando triste e 

calada. Mas Elizabeth respondeu friamente. Depois foram embora e voltariam só para jantar 

dali a dois dias. Chegam duas cartas de Jane para Elizabeth e seus tios a deixam para ler 
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com privacidade. As notícias eram péssimas: Lydia havia fugido com Wickham que não 

tencionava se casar com ele e nada sabiam do seu paradeiro. Elizabeth ficou desesperada e 

nesse momento Darcy entra no cômodo em que ela se encontra e a vê aos prantos. Depois 

de explicar o ocorrido, Darcy a deixa e chama seu tio. Ao relatar a história para o tio, 

decidem partir imediatamente para que seu tio possa ajudar a família Bennet a encontrar 

Lydia. 

 Chegando em casa, o tio logo partiu para Londres para ajudar o Sr. Bennet a 

procurar Lydia. Jane não tinha mais novidades. A Sra. Bennet ficou doente de desgosto. O 

Sr. Bennet desiste da busca por sua filha e retorna a casa deixando todas as providências 

para o tio de Elizabeth. Ao chegar em casa assume sua responsabilidade pelo ocorrido e diz 

que será prudente em relação a Kitty. O tio finalmente encontra Lydia e Wickham que 

falam que não desejam se casar. Mas depois Wickham pede dinheiro para casar-se e o tio 

aceita a quantia, por ela ser relativamente ínfima. Sr. Bennet desconfia que o tio deve ter 

dado a Wickham muito dinheiro por fora para que ele aceitasse essas condições. A Sra. 

Bennet acha o casamento da filha maravilhoso e sai de casa na mesma hora para espalhar a 

notícia pela cidade. 

 Wickham decide sair da milícia assim que casasse e ir morar ao norte com o 

Exército regular. A Sra. Bennet que queria a filha morando por perto ficou muito triste com 

a notícia, mas saber que antes de se mudar sua filha casada viria com o marido visita-los a 

recompensou. Elizabeth fica pensando em Darcy e em como ele seria perfeito para casar-se 

com ela, mas que agora estava tudo perdido. Lydia chega com Whickham para visitar a 

família. Logo descobrem que ela continua extravagante e sem nada na cabeça como sempre. 

Elizabeth observa que a irmã gosta muito mais do seu marido que ele dela. Lydia menciona 

que o Sr. Darcy assistiu seu casamento e deixa Elizabeth curiosa. Para tentar descobrir o 

porquê de ele estar presente, escreve a tia perguntando. 

 A tia responde a carta de Elizabeth e revela que quem arranjou tudo e pagou a 

Wickham o dote do casamento de Lydia foi o Sr. Darcy. Elizabeth fica ao mesmo tempo 

feliz e envergonhada por Darcy ter tido atitude tão nobre. Wickham vai conversar com 

Elizabeth e ela foge dele. A Sra. Bennet fica desolada com a partida da filha que poderia só 

voltar dali a dois anos, mas logo se anima ao receber a notícia que o Sr. Bingley estava 

voltando para cidade. Três dias após a sua chegada Bingley vai visitar os Bennet e para 

surpresa de todos, Darcy vem o acompanhar. Conversam constrangidos, ainda mais pela 
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atitude da Sra. Bennet. Mas prometem voltar dali a dois dias para jantar com eles. Elizabeth 

percebe que Darcy está mais frio com ela. 

 Darcy e Bingley chegam pontualmente ao jantar. Elizabeth não encontra 

oportunidade de conversar com Darcy e se sente muito frustrada. Bingley fica encantado 

com Jane e eles conversam muito. Mas ao final da noite Jane diz a Elizabeth que ele é 

somente um rapaz amigável, mas que não nutre nenhuma outra emoção por ele. O Sr. Darcy 

volta a Londres para resolver alguns negócios, ficando de retornar dali a dez dias. Bingley 

pede Jane em casamento que aceita prontamente. O Sr. Bennet adora o novo genro e fica 

muito feliz pela filha ter arrumado um bom marido. Jane fica radiante e Elizabeth muito 

alegre pela irmã. 

 No outro dia, para surpresa de todos Lady Catherine vai a casa dos Bennet falar com 

Elizabeth. Ela diz que soube dos planos do sobrinho de casar com Elizabeth e afirma que 

isso é impossível, pois Darcy está noivo de sua filha desde o seu nascimento. Então manda 

Elizabeth se afastar de Darcy, mas essa recusa. Lady Catherine diz que se um dia ela casar-

se com ele, ela o levará a desgraçar seu nome e será rejeitada por todos os seus parentes. 

Elizabeth a manda ir embora e diz que não promete recusar o pedido caso ele seja feito. 

Chega uma carta do Sr. Collins para o Sr. Bennet dizendo que ele não apoia o casamento de 

Elizabeth com Darcy assim como Lady Catherine. O Sr. Bennet que nada sabe das coisas 

que se passaram entre os dois ri diante de tamanha tolice e Elizabeth também muito tensa ri 

para não levantar as suspeitas do pai. 

 Darcy volta para cidade e vai visitar a casa dos Bennet junto com Bingley. Saem 

para passear Jane e Bingley mais atrás e Elizabeth, Kitty e Darcy mais a frente. Kitty decide 

ficar na casa dos Lucas e Elizabeth segue o passeio com Darcy. Ela aproveita a 

oportunidade para agradecê-lo pelo que fez por Lydia e ele confessa que sua tia foi vê-lo 

em Londres e contou a ele tudo que Elizabeth falara achando que o afastaria dela, mas só 

renovou suas esperanças e pergunta a mesma se seus sentimentos por ele mudaram. Ela 

afirma que sim e ambos ficam muito felizes. Darcy e Elizabeth voltam para casa e 

encontram os noivos oficiais muito tagarelas, eles como não oficiais ficam calados. 

 No outro dia Darcy e Elizabeth saem para passear novamente e decidem que a noite, 

ele falará com o pai dela e ela comunicará o casamento a sua mãe. O pai não acredita a 

princípio e pergunta a Elizabeth se ela realmente o ama. A filha conta toda a história e conta 

que o ama demasiadamente. Quanto a sua mãe, ela fica felicíssima. Tudo ocorre dessa 

forma e ambos ficam estonteantes. Darcy escreve para tia e para irmã para contar as 
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novidades. Elizabeth escreveu para tia. Lady Catherine ficou enfurecida. O Sr. Collins veio 

com Charlote para casa dos pais dela para esperarem a tempestade de mau humor de Lady 

Catherine passar. Georgiana respondeu ao irmão uma carta de quatro páginas desejando 

muita felicidade e ansiando por se dar bem com Elizabeth.  

 Elizabeth e Darcy vão morar em Pemberly, na casa deles. Jane e Bingley passam um 

ano morando na cidade dos pais da moça, mas logo se mudam para uma propriedade bem 

próxima da de Darcy. Whickham e Lydia ficaram pedindo dinheiro regularmente, onde o 

primeiro se tornou completamente indiferente à esposa. Mary continuou residindo com os 

pais e Kitty ficou passando seu tempo entre a casa de Elizabeth e a de Jane o que rendeu 

mais juízo a sua personalidade fútil. Lady Catherine a principio odiou o casamento, mas por 

Darcy acabou superando sua antipatia depois de um tempo. Georgiana foi morar com o 

irmão e sua esposa. Elizabeth e ela se deram extremamente bem. E esse foi o fim. 

 

O conceito de Adaptação 

 

Então, depois de saber a história inteira, temos que saber como iremos analisa-la. O 

conceito chave para isso é o de adaptação, que se dá primeiramente em relação à 

transformação das linguagens do enredo da trama para os outros meios, nesse caso a 

linguagem literária irá se transformar em texto audiovisual. Jorge Furtado (2003), estudioso 

da área, fala sobre as diferenças que existem entre o texto literário e o audiovisual. Uma das 

grandes barreiras entre eles é o da concretude, pois emoções e conflitos internos dos 

personagens que são extremamente abordados nos livros e fazem do enredo mais sedutor ao 

leitor, não são visíveis na tela do cinema, nem da televisão. Então na adaptação esse tipo de 

texto deve se tornar concreto e materializado pelo diretor, ou seja, nas palavras de Furtado: 

“visível e audível”.  Caso o livro apresente grandes sequências de fluxos de pensamento, ele 

já se torna mais difícil de adaptar. 

 Outro aspecto também citado por Furtado (2003) é o do cenário, pois o adaptador 

tem que se preocupar em dar vida aos lugares e personagens que vêm descritos nos livros. 

Para o leitor que imagina as locações em sua mente, é fundamental que a adaptação siga sua 

linha de imaginação, pois é o que se encontra na obra original. Outro aspecto levantado pelo 

autor diz respeito ao tempo de desenvolvimento do livro, pois um leitor pode demorar 

semanas para acabar aquela leitura, enquanto outro uma hora. “Mas um filme de 1 hora e 32 
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minutos é visto por qualquer espectador em 1 hora e 32 minutos.” (FURTADO, 2003, p. 

01).  

Adalgisa Nunes (2006) cita Doc Comparato, que afirma que existe a ‘adaptação 

propriamente dita’ que consiste em seguir a obra original ao “pé da letra” e a adaptação 

‘baseada em’, em que a história permanece a mesma, mas há alterações significantes que 

podem ocorrer com personagens ou situações. Com esta definição iremos analisar o tipo de 

adaptação que sugerem a série televisiva e o filme.   

 

O conceito de Fidelidade 

 

 A adaptação de uma obra literária, tanto para o cinema quanto para televisão, parte 

da premissa de uma percepção subjetiva do diretor (MARTIN, 2007, p. 24). Esse 

pensamento nos leva a questão da fidelidade do texto para os diferentes meios.  

As discussões mais recentes sobre as adaptações cinematográficas de 
romances passaram de um discurso moralista sobre fidelidade ou tradição 
para um discurso menos valorativo sobre intertextualidade. As adaptações 
localizam-se, por definição, em meio ao contínuo turbilhão da 
transformação intertextual, de textos gerando outros textos em um 
processo infinito de reciclagem, transformação e transmutação, sem um 
claro ponto de origem. (STAM, 2003, p. 234).  

  

O conceito de fidelidade então se perde em uma questão intertextual. O diálogo 

entre o livro e as adaptações é o que transforma o conceito, na medida em que a diferença 

entre os meios necessita de uma transfiguração de formato. 

 

A série televisiva 

  

O primeiro episódio da produção usa os seguintes capítulos do livro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

funde o 7 e o 8, 9, 11 e 12. Nesses usos adicionam uma cena que não existe na obra original 

que é o momento de decisão de Bingley, esse adicional se inseriu muito bem ao novo 

formato, pois dá mais naturalidade a continuação das cenas. No capítulo 7 adiciona um 

encontro entre Darcy e Elizabeth na sua chegada a casa de Bingley, o que favorece muito a 

construção da relação deles na série. Incluem um banho de Darcy e um cachorro que 

Elizabeth brinca e Darcy a observa o que torna a personagem de Elizabeth mais humana, 

não tão inalcançável quanto sua personalidade se mostra ser e o espectador começa a 

perceber o afeto de Darcy por ela.  
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Cortam do capítulo 9 o sorriso de Darcy, o que faz a série perder um pouco do livro, 

pois é um dos poucos momentos que Darcy sorri. E no 11 não colocam a parte que Jane sai 

de casa, mas essa retirada não prejudica a trama. O episódio não faz uso dos capítulos 5 e 

10. A retirada do capítulo 5 não é importante, porém no capítulo 10 a recusa de Elizabeth 

em dançar com Darcy mostra um ataque ao seu orgulho, o que é um dos temas centrais do 

livro, prejudicando a adaptação nesse aspecto. 

O segundo episódio faz uso dos capítulos 13 ao 20. No capítulo 14 é retirada a parte 

do sermão, que é importante no livro apenas para deixar o Sr. Collins ofendido com as 

primas, mas o episódio não deixa a desejar por essa retirada. No 17, Mr. Bingley ao invés 

de convidar as meninas no bosque como está no livro, as convida via carta, o que prejudica 

um pouco, porque fica muito impessoal na série, já no livro mostra o quão o Sr. Bingley 

estava encantado com Jane. Adicionam também uma parte em que Jane alivia as atenções 

de Collins para com Elizabeth o mandando ensinar a Mary um sermão, o que demonstra 

ainda mais o bom relacionamento das irmãs.  

Passam para o capítulo 17, a parte do 16 em que Wickham fala da irmã de Darcy e 

de Lady Catherine. Adicionam ao 17 uma cena de Elizabeth se arrumando para o baile, 

além de arrumarem um encontro de Lydia vestindo suas roupas de baixo com o Sr. Collins 

que fica muito envergonhado. O diretor faz uso dessas cenas adicionais para dar mais 

fluidez à sequência de cenas. No capítulo 20, Collins fica com muita raiva de Elizabeth e 

vai para casa dos Lucas porque não quer mais ficar na casa com as primas e é convidado 

por Charlote. Tudo diferente do livro nessa última parte, mas também foi uma estratégia do 

diretor para facilitar a compreensão dos acontecimentos para o não leitor, porque no livro 

há uma maior explicação do desenrolar da trama, enquanto na série foi preciso adicionais 

para melhor entendimento. 

O terceiro episódio faz uso dos capítulos: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33 e 34. Invertendo a ordem do 21 e 22, mas como não são interdependentes, essa inversão 

não altera a história. Não usa o 23, ou seja, já vai para parte do pedido de casamento de 

Charlote e não mostra seu casamento, o que foi uma falha, porém como ela é apenas uma 

personagem secundária, esse corte não apresenta grande repercussão. Adicionam um 

encontro de Elizabeth com Whickham onde ela fala que não o julga mal por pensar no seu 

bem estar, é um bom acréscimo para o espectador perceber que ela não está mais 

sentimentalmente ligada a Whickham. No 27 já cortam direto para Londres. 
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O quarto episódio vai do capítulo 35 ao 43 fazendo uso de todos eles. Porém 

acrescenta novos elementos que não se encontram na obra original, são eles: a volta de 

Darcy a Rosings após a rejeição de Elizabeth, como também os dois lembrando o que 

disseram um ao outro (esses adicionais dão visibilidade ao que no livro ocorre por 

pensamentos dos personagens, é uma estratégia inteligente do diretor ao dar dinâmica a 

confusão de sentimentos dos dois), Darcy escrevendo a carta; colocam uma cena de Darcy 

praticando esgrima e dizendo que voltará para casa no capítulo 42. Acrescentam também 

um mergulho que Darcy resolve dar ao chegar em casa em um lago e ele se encontra com 

Elizabeth todo molhado4, diferentemente do livro onde ele a avista da janela e que depois 

vai ao seu encontro conversar. Retiram somente uma parte do capítulo 39 que é o jantar na 

casa dos Lucas, não comprometendo em nada a história. 

O quinto episódio vai do capítulo 44 ao 49 do livro, agora acrescenta demasiados 

elementos não existentes na obra original. Ao 44 coloca uma boa conversa entre Elizabeth e 

Georgiana, colocam também Elizabeth tocando piano e cantando e Darcy ficando 

encantado com sua performance, cenas que revelam como o amor dos dois vai sendo 

construído. Adicionam também uma cena em que Darcy fica pensando nela. Outro 

elemento novo é uma visita do Sr. Collins entre os capítulos 47 e 48 onde ele aparece para 

dizer como a fuga de Lydia arruinou a família. Apresentam também uma cena de 

Whickham e Lydia escondidos em quarto de Londres e trechos do Sr. Darcy a procura 

deles, o que também foi uma estratégia de adaptação visual para o que é descrito no livro. 

O sexto e último episódio da série vai do capítulo 50 ao 61, mas não utiliza o 54, o 

60 e o 61. Colocam uma cena para o casamento de Lydia. Darcy vai para Londres ainda no 

capítulo 53. No 59, cortam o passeio de Darcy e Elizabeth onde eles acertam como vão 

contar as novidades do casamento, com esse corte, a série leva o telespectador direto para o 

ponto em que Elizabeth explica a seu pai que ama Darcy. No final criam um casamento 

duplo: Bingley e Jane e Elizabeth e Darcy. Esse duplo casamento apesar de inexistente no 

livro, cria um ambiente de sensibilidade e de entrosamento dos noivos que recria o clima de 

felicidade do fim da obra original, sendo uma criação interessante para a adaptação. 

 

O filme 

                                                 
4 Essa cena gerou grandes alvoroços a televisão britânica, as mulheres inglesas se declararam apaixonadas pelo 
personagem. Atualmente o canal digital Drama colocou uma estátua reproduzindo a cena para circular em alguns lagos 
ingleses e que depois irá para o lago em que a cena ocorreu e deverá ficar lá até fevereiro de 2014 como estratégia de 
divulgação da série. Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/curiosidades/colin-firth-ou-melhor-o-sr-darcy-ganha-
estatua-em-londres/ 

http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/curiosidades/colin-firth-ou-melhor-o-sr-darcy-ganha-estatua-em-londres/
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/curiosidades/colin-firth-ou-melhor-o-sr-darcy-ganha-estatua-em-londres/
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 O filme utiliza os seguintes capítulos respectivamente: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 

18, 19, 20, 21, 23, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

51, 53, 55, 56, 58 e 59. No capítulo 3, o diretor insere uma conversa entre Elizabeth e Darcy 

que não existe no original, mas que acrescenta qualidade à adaptação, pois dá mais 

legitimidade a construção do relacionamento dos personagens. No sétimo capítulo ilustra a 

chegada dos oficiais a cidade como estratégia narrativa. No décimo oitavo apresentam uma 

Elizabeth aflita por não encontrar Wickham no baile, o que também ocorre no livro. No 

trigésimo terceiro capítulo cortam os encontros que Elizabeth tem com Darcy nos bosques 

de Rosings, esse corte compromete a adaptação em virtude de não respeitar partes 

essenciais do original. Mudam o contexto da visita de Elizabeth aos Collins, pois ela vai 

sozinha, mas essa mudança até contribui para construção do filme, pois ela não representa 

grande alteração ao original porque os personagens que foram cortados eram secundários.  

Recria-se o ambiente em que Fitzwillian conta a Elizabeth que Darcy foi o 

responsável por separar Bingley e Jane, encenando o diálogo numa pregação do Sr. Collins. 

A alteração do ambiente nessa cena não é de grande importância, porém a relocação do 

pedido de Darcy para uma cena de chuva, embora bem construída e sendo ponto alto do 

filme quebra com a sequência dada pelo original. No quadragésimo quarto capítulo, só o Sr. 

Darcy vai visitar os tios de Elizabeth na hospedaria, pois o diretor opta por não levar o 

personagem de Bingley a Pemberly, o que não foi uma construção sensata, pois é na 

presença desse personagem que Elizabeth percebe que ele ainda gosta de Jane.  

No quadragésimo quinto a irmã de Bingley também é cortada, mas sua personagem 

não tem grande destaque na obra, não comprometendo em nada seu corte. Darcy não chega 

a voltar para Londres no quinquagésimo quinto capítulo, e antes do pedido de casamento, 

acrescentam uma cena de Bingley ensaiando seu pedido com Darcy, o que deu boa 

dinâmica ao filme e até descontração na tensão dos personagens. No quinquagésimo oitavo 

só é mantida a parte da confissão dos sentimentos, que é a parte essencial do capítulo. 

 

Considerações Finais 

 

A série televisiva no final apresenta 55 dos 61 capítulos do livro, o que equivale a 

90,1% do seu conteúdo, onde acrescenta cenas que contribuem para construção da lógica 

narrativa audiovisual não presente no original, mas que não compromete seu grau de 
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fidelidade em virtude de ser uma estratégia de adaptação, por isso, pode se dizer que ela se 

trata de uma adaptação propriamente dita. Ela é uma adaptação mais seca, fiel à obra e que 

contenta os fãs apaixonados, não acrescenta grandes cenas de sensibilidade como no filme, 

porém é uma obra sensível por si só devido a sua história. Os cortes dados não são de 

grande importância, só de partes que não comprometem o enredo do original. De acordo 

com o paradigma intertextual, é uma adaptação que dialoga diretamente com o livro. 

 Já o filme se enquadra no estilo “baseado em”, pois dos 61 capítulos que fazem 

parte da obra original, o filme faz uso de apenas 40 deles, deixando de lado capítulos 

importantes do livro, que comprometem o grau de fidelidade apresentado representando 

apenas 65,5% do original, porém com diálogo intertextual interessante. Agora a fotografia 

do filme é superior à série e ele apresenta grandes ápices de sensibilidade, por exemplo, na 

parte do pedido de casamento de Darcy a Elizabeth quando ela recusa há uma relocação da 

cena para um ambiente claro que dá foco as expressões dos personagens onde conseguimos 

sentir o desejo e a afeição de Darcy por Elizabeth mais claramente.  

Para quem não leu o livro, o filme apresenta-se de maneira superior a série, pois é 

mais fluído, mais leve e prende mais a atenção devido a seus momentos de ápice. Já a série 

é para aquele público leitor fiel que deseja visualizar o livro por completo na sua sequência 

e sem grandes alterações. 
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