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Resumo 

Este artigo pretende analisar a sociedade inglesa do século 18, compreendendo o papel 

da mulher que era relegado ao plano da família e à possibilidade de um casamento 

vantajoso que oferecesse segurança e estabilidade financeira. A análise é feita a partir da 

obra da escritora inglesa Jane Austen, focalizando a importância da mulher no seio 

familiar, do casamento, das relações sociais e do papel feminino na sociedade daquele 

tempo. 
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Um tema que vem sendo debatido no decorrer da História enquanto disciplina é 

o da sua relação com a Literatura. Estas duas áreas possuem elementos em comum que 

permitem sua interação e diálogo, e oferecem diversas possibilidades de interpretação 

ao historiador.  

 A fertilidade dos romances históricos enquanto fonte e objeto de pesquisa 

destacam a capacidade da Literatura em revelar faces e nuances de um determinado 

momento histórico que poderiam permanecer obscuras em um texto puramente técnico. 

 O objetivo deste artigo é demonstrar que a Literatura constitui-se em um 

discurso histórico legítimo e útil para a análise histórica, traçando um paralelo entre 

algumas personagens da obra „Orgulho e Preconceito‟ e as representações da mulher na 

sociedade inglesa do século setecentista. Para isso, foram utilizados títulos e autores que 

sustentam a análise proposta, a partir de uma metodologia apoiada na História Cultural. 

 

Breve debate teórico sobre a relação História/Literatura 

 

A relação entre a História e a Literatura é rica e também multifacetada. 

Originalmente, a História se uniu à Literatura nos tempos dos épicos gregos (Homero e 

na Mesopotâmia com Gilgamesh). A relação entre as duas áreas tem início com a 
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própria necessidade humana de contar e recontar suas experiências. Na Inglaterra, 

história fazia parte do campo da literatura durante as primeiras décadas do período 

Vitoriano 
2
 e somente entre 1850 e 1870, os historiadores britânicos delimitaram e 

definiram os métodos da história tornando-a uma disciplina independente. 

No século XVIII, a História, influenciada pelo Iluminismo, apontou para o 

progresso constante da civilização. Sob a luz da filosofia e da razão (Filosofias da 

História), esta historiografia rejeita a religião e as explicações sobrenaturais ou fictícias. 

Ao contrário da historiografia renascentista, não está focada na política - como 

Maquiavel e seu “O Príncipe” -, mas abrange também o comércio, a indústria e os 

costumes das civilizações. Entretanto, no que tange o uso dos documentos, ainda 

permanecem sem um método rigoroso. 

Na passagem do século XIX, a corrente historiográfica que ascendeu foi a da 

Escola Metódica (esta muito influenciada pelo Iluminismo) e foi acompanhada pela 

busca de um estatuto científico, em um momento de avanço e prestígio das ciências 

naturais. 

 A Escola Metódica possuía ideais de teorização e sistematização do 

conhecimento através de métodos, o que criaria uma ciência tão neutra e verdadeira 

quanto à Física. Postulando leis gerais, esta historiografia preocupava-se com o 

encadeamento cronológico dos acontecimentos políticos nacionais, considerando como 

documentos verdadeiros as fontes escritas e oficiais. 

Essa concepção sobre a História relegava a Literatura à posição de uma 

disciplina menor e um conhecimento que se opunha à História Científica. A História 

tratava do que era real e factual, enquanto a Literatura falava do ideal e fictício. Os 

textos literários não eram considerados documentos fidedignos para atestar a verdade 

histórica. No entanto, neste mesmo século, romancistas irão afirmar que era possível 

encontrar elementos reais mesmo nas obras de ficção. 

                                                           
2
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No século XX, tanto a Literatura como a História caracterizaram-se por um 

movimento de renovação. Na literatura, o Romantismo 
3

 era questionado pelo 

Realismo
4
, que defendia a Literatura como uma arte engajada partindo em defesa de 

uma disciplina que exija a tomada de posição – crítica e ideológica – por parte do 

escritor diante da realidade.  

No que se refere à História, destaca-se a França e o movimento da Escola dos 

Annales no processo de ampliação e transformação do conceito de fonte. Os Annales 

colocaram em pauta a história-problema, afirmando a necessidade de compreensão da 

complexidade e totalidade das experiências humanas, contrapondo ao paradigma 

generalizante e eurocêntrico da Escola Metódica. 

A ênfase agora passava aos aspectos sociais e econômicos, avançando para 

posteriormente abranger também as mentalidades das civilizações. Este movimento 

valorizou a interdisciplinaridade, ao entender que a história poderia dialogar com 

diferentes áreas sem confundir-se com elas ou perder seu caráter científico. Para a 

historiadora Lynn Hunt, esse descolamento ocorre pela ameaça que as ascendentes 

Ciências Sociais impuseram à hegemonia da história no campo universitário, e resulta, 

inicialmente, numa História Cultural (HUNT, 1992).
 

Com o advento da “Nova História”, dá-se a ampliação dos objetos de estudo e o 

estímulo à exploração de novos documentos; não apenas escritos, mas também sonoros 

e visuais. Desta forma, o documento deixa de ser entendido como verdade para ser 

analisado como um monumento, ou seja, um produto da sociedade que o fabricou. 

Nesse sentido, todo documento possui uma intencionalidade, revelando traços culturais 

e elementos da sociedade. Isto significa que nenhum documento é “neutro” e muito 

menos verdadeiro, pois está sujeito às subjetividades de quem o produziu e de quem o 

manipulou no decorrer dos tempos (RAMOS, 2012). 

Um dos campos de conhecimento sobre o passado que recebeu atenção dos 

historiadores foi a História Cultural. Três historiadores representam vertentes diferentes 
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(e também complementares) desta prática historiográfica: o inglês E. P. Thompson e 

seus estudos sobre movimentos sociais e cotidianos das classes populares; o francês 

Roger Chartier e seus conceitos de representação; e o italiano Carlo Ginzburg com sua 

micro-história e suas noções de cultura popular e circularidade cultural. 

A História Cultural constitui uma narrativa na qual há a ênfase na dimensão 

cultural da experiência humana, em detrimento da análise de base estrutural. A História 

Cultural estabeleceu um diálogo com a antropologia simbólica o que “pode auxiliar o 

historiador a redirecionar seu empenho de resolver esses problemas e colocá-lo no 

caminho em busca de modelos de significados” (DARNTON, 1990, p. 195). 

Historiadores como E. P. Thompson passaram a se interessar por aquilo que este 

chamava de mediações culturais ou morais, neste sentido considera que “a experiência 

de classe é a forma como essas são tratadas em termos culturais: encarnadas em 

tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais” (THOMPSON, 1987, 

p.10). 

Já os franceses Jacques Revel, Roger Chartier e Michel Foucault tomavam a 

cultura como uma dimensão do comportamento humano, com o sentido que os próprios 

homens atribuem à sua própria realidade e que não pode ser reduzido às determinações 

econômicas e sociais. Ainda segundo Hunt (1992), foi a partir deste momento que 

surgiu a Nova História Cultural - vertente historiográfica intrincada com a Antropologia 

e a Teoria Literária e que se utiliza da linguagem como uma metáfora da realidade 

humana. 

Com o desenvolvimento da História Cultural, a abertura dos historiadores para 

fontes produzidas pelas camadas mais baixas, por grupos marginalizados e por aqueles 

que por muito tempo foram silenciados, aconteceu quase que ao mesmo tempo em 

diversas partes do mundo. 

Destacando a Literatura como uma das áreas de interesse desta História Cultural, 

Roselene Feil compara a História com a Literatura, apontando que as diferenças entre 

ambas são também seu ponto de complementação. Segundo ela: 

A literatura é um produto da imaginação criadora. Diferentemente da 

literatura, a história é uma atividade racional de conhecimento e 

interpretação do passado, utilizando-se de toda aparelhagem técnica e 



5 
 

conceitual, fornecida por diversas ciências auxiliares. Seu objeto é o 

fato histórico acontecido precisamente num determinado tempo e 

lugar. Não podem fugir do fato e a ele se dirigem através de 

documentos escritos ou monumentais os vários testemunhos da ação 

humana através dos tempos e dos lugares. (FEIL, 2009, p. 72). 

 

O mesmo pode-se dizer da literatura: que não é possível escapar da influência de 

seu próprio tempo, o tempo da criação e dos fatos apresentados como fantasia, que são 

mais do que ocasionalmente baseados na realidade. Mesmo o que se chama de ficção 

fantástica revela ao olhar especializado a noção de realidade que prende o leitor ao lhe 

dar uma possibilidade de verossimilhança.  

O historiador, assim como o escritor literário, organiza fatos e personagens em 

um enredo, em uma narrativa. A sua interpretação dos documentos é também subjetiva 

e, por isso, usa muito da sua imaginação e das demandas do seu próprio tempo para 

estabelecer objetos, problemas e lugares de pesquisa. 

Da mesma forma, ao trabalhar com a literatura dentro de uma perspectiva 

histórica, pode-se estender a análise no sentido de captar o que Pierre Bourdieu chamou 

de estruturas, hábito e práticas 
5
 (BOURDIEU, 1990).  

No romance regional, por exemplo, as descrições de ambiente e cultura são elementos 

importantes da narrativa e podem ser utilizados no trabalho histórico, tanto quanto as 

práticas cotidianas que estão presentes na dinâmica da estória e nas emoções inseridas a 

cada personagem.  

Tomemos como exemplo a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que se 

constitui como um caso muito particular - pois seus escritos originariamente eram 

artigos de cunho jornalístico -, pois é uma rica obra literária carregada de linguagem 

poética. Contudo é também um produto narrativo de uma época e de um contexto 

específico. Euclides da Cunha construiu um universo fictício, mas baseado em fatos 

concretos, espelhando uma realidade reordenada ao leitor. Ao historiador cabe reordenar 
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estruturalismo. Segue a tradição de Lévi-Strauss ao aceitar a existência de estruturas objetivas, 

independentes da consciência e da vontade dos agentes. Mas dele difere ao sustentar que tais estruturas 

são produto de uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e de ação e que as estruturas, 

as representações e as práticas constituem e são constituídas continuamente. 



6 
 

a leitura do mundo feita pelo autor, selecionar os fatos de interesse histórico e aparar as 

arestas. 

Analisando agora o que afirma o historiador Peter Gay acerca da importância 

que possuem os romances para a análise histórica, Gay defende que há três formas de se 

ler um romance: a primeira é tomando-o como uma fonte de prazer civilizada; a 

segunda utiliza-o como um instrumento didático para aperfeiçoamento pessoal; e a 

terceira é quando estudamos um romance como um tesouro possível (e possivelmente 

traiçoeiro) de conhecimento (GAY, 2010). 

 Nos romances encontra-se a intersecção estratégica entre a cultura e o indivíduo, 

o macro e o micro, apresentando ideias e práticas políticas, sociais, religiosas, 

desenvolvimentos portentosos e conflitos memoráveis, num cenário íntimo. Ainda de 

acordo com Peter Gay, “se lido de forma correta, o romance promete tornar-se um 

documento extraordinariamente instrutivo. O romance é um espelho erguido ao 

mundo... Mas fornece reflexos imperfeitos” (p. 43) e quem recruta a ficção para ajudar 

na busca do conhecimento deve estar sempre alerta ao sectarismo do autor, às 

perspectivas culturais limitadoras, etc. Segue-se de tudo isso que qualquer um que 

analise a evidência que um romance pode oferecer, deve procurar conhecer não apenas a 

ficção em questão, mas seu criador e a sociedade deste escritor (GAY, 2010). 

 Para que seja possível a construção de um saber científico mesclado à literatura, 

é necessário que a narrativa histórica possa contribuir no entendimento da conjuntura do 

presente. A cientificidade da história é tão valiosa como em qualquer outra área do 

saber humano, não podendo ser dispensada de modo algum. Em consequência, a mescla 

do rigor do método científico com o teor literário da narrativa, também não pode ser 

deixada de lado.  

 

 Para Walter Benjamin,  

(...) o escritor é sempre um revolucionário e seu trabalho irá sempre 

refletir as disputas do seu tempo. A história é o corpo do tempo, existe 

como um testemunho da vida do ser humano naquele momento em 

particular. Para isso quem escreve lança mão de todos os vestígios 

dessa história e a literatura é o mais popular e um dos mais 

promissores vestígios. A união da literatura com a história, como texto 
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e contexto, não é nova, mas pode ser reinventada a cada interpretação, 

abordagem e aplicação. (BENJAMIN, 1993, p. 24). 

 Desta forma, podemos perceber que a literatura, enquanto fonte histórica pode 

oferecer inúmeras possibilidades de interpretação e análise, desde que o historiador 

saiba como tratar os textos de ficção. Como um discurso histórico legítimo, o romance é 

dotado de uma função social ao estimular o leitor à reflexão e ao questionamento. 

 A fonte literária é um importante objeto de estudo para o historiador, na medida 

em que pode ser um meio de compreender e revelar as facetas de uma determinada 

realidade social, não apenas na sociedade da qual se propõe analisar, como daquela que 

a produziu e aquelas que a receberam.  

Ao historiador atento aos métodos e práticas técnicas de tratamento deste tipo de 

documento, e sensível às vozes do passado escondidas nas linhas dos romances, a obra 

literária se revela como uma fonte “fecunda”. Entretanto, não se trata de simplificar a 

análise histórica, mas sim de complexificá-la, enriquecendo seu rigor metodológico 

através da aceitação de seu papel literário e, simultaneamente, do valor da literatura 

como fonte complementar.  

Seguindo este raciocínio, de que forma a literatura e especificamente o romance 

Orgulho e Preconceito, da escritora inglesa Jane Austen, retratam a mulher na 

sociedade inglesa do século 18? Será este o objetivo deste artigo: analisar a obra de 

Austen que retrata o universo no qual viveu através de suas personagens, apresentando 

conflitos de uma comunidade que vivia num contexto histórico de transição da 

aristocracia decadente para uma burguesia em ascensão. 

 É na vida familiar, nos lares de seu tempo que as relações sociais aconteciam e 

podiam ser visualizadas e investigadas pelo leitor. Esta característica de sua obra, se 

considerada, pode refutar argumentos de que sua ficção seria de certo modo, 

desqualificada por não conter engajamento ou preocupações históricas e sociais 

importantes. De fato, não é essa a ideia de literatura como reflexo e produção da 

realidade, que vem do pressuposto de uma arte engajada. 

 Assim, além do prazer estético que seus romances proporcionam ao leitor, 

principalmente pelo uso da ironia, sua ficção oferece ao leitor a oportunidade de 

reflexão crítica sobre o contexto no qual surgem. No subtexto de sua obra – uma 
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aparente história de amor, sofrimento, rebelião e humor – está a questão da construção 

da categoria de gênero naquela sociedade patriarcal. 

Jane Austen e seu tempo 

Jane Austen é uma das escritoras inglesas mais famosas, passados mais de dois 

séculos de sua morte. Autora de romances como Orgulho e Preconceito (1813), Razão e 

Sensibilidade (1811) e Persuasão (1818), consagrou-se por seus diálogos afiados e pela 

ironia presente em seus romances. Seus recursos de linguagem tinham um alvo 

específico: a sociedade provinciana inglesa do século XVIII. 

Nasceu no dia 16 de dezembro de 1775, em Hampshire, na Inglaterra. Filha do 

reverendo George Austen e de Cassandra Austen, foi a segunda mulher dentre sete 

irmãos. Quando completou oito anos, foi enviada a um internato – junto de sua irmã 

Cassandra, sua melhor amiga durante toda a vida – para receber a educação formal. Seu 

contato com os livros vem do acesso à biblioteca da família, permitido após a volta do 

colégio interno. 

Na adolescência, Austen escreveu comédias, e seu primeiro livro bem acabado 

foi Lady Susan, escrito em forma epistolar, quando a autora tinha dezenove anos. Em 

1797, Austen já havia escrito dois romances: Razão e Sensibilidade (primeiramente 

chamado de Elinor and Marianne) e Orgulho e Preconceito (originalmente First 

Impressions). Oferecidos pelo pai da inglesa a um editor, os livros foram rejeitados 

(curiosamente, nestas duas publicações a mulher é claramente vista como uma heroína e 

protagonista de sua própria história). A publicação dos títulos ocorreu só em 1811 e 

1813, respectivamente, assinados com o codinome de “uma senhora”. 

Assim como seus personagens, a escritora inglesa cresceu em uma zona rural na 

Inglaterra, entre a classe abastada e religiosa. Em 1801, a família mudou-se para Bath. 

Com a morte do pai em 1805, Jane, sua irmã e mãe mudaram-se para Chawton, onde 

seu irmão lhes tinha cedido uma propriedade (uma cottage). A “cottage” onde Jane 

viveu abriga hoje uma casa-museu. 

Jane Austen também é autora de Emma (1815), Mansfield Park (1814) e A 

Abadia de Northanger (1818), romances nos quais buscava retratar a sociedade da 

época e a busca da mulher pelo melhor casamento, como única forma de ascender 
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socialmente. As aparências são apresentadas pelos diálogos e contradições dos 

personagens, em um texto carregado de ironia. 

A proximidade de seus textos com sua vida indicam uma leitura autobiográfica 

da obra de Austen, e mesmo nunca tendo se casado, acredita-se que Jane teve 

namorados. Quando jovem, chegou a aceitar um pedido de casamento e, em seguida, 

fugiu. Morreu em Winchester, em 18 de julho de 1817, aos 42 anos, vítima do mal de 

Addison 
65

. Seu poder de observação do cotidiano lhe rendeu material suficiente para 

dar vida aos personagens de suas obras, sendo considerada pela crítica como a primeira 

romancista moderna da literatura inglesa. 

Restrita ao meio familiar, o provincianismo não lhe inibiu a liberdade na criação 

literária. Ao contrário, a estreiteza do seu campo de vivência e observação intensificou 

sua sensibilidade e agudeza. Sua melhor qualidade, segundo seus críticos, não se 

manifesta no desenvolvimento da ação, mas na criação de personagens que se revelam 

através dos diálogos. 

Na obra de Austen estão ausentes a alta aristocracia e o povo – a sociedade 

encontra-se no ponto em que a aristocracia já está meio aburguesada e a burguesia já 

goza de certos privilégios aristocráticos. A partir daí, elaborou seu protesto sempre 

moderado, contra vaidades e preconceitos aristocráticos, e uma crítica mordaz aos 

gostos e usos dos plebeus. 

Numa pesquisa realizada pela BBC de Londres, em 2003, a sua obra Orgulho e 

Preconceito, sagrou-se como o segundo “Livro mais amado pelos leitores do Reino 

Unido”
 7

. Suas obras não são simples romances, mas expressam seu descontentamento 

com a sociedade em que vivia, por meio de críticas sagazes e personagens caricatos – 

como a mãe das Bennet, que de tão interessada em casar as filhas, torna-se uma tola e 

motivo de risos.  

Austen deixa visível em seus romances a dificuldade de mobilidade social, os 

preconceitos que permeavam as relações entre as classes sociais da época e a luta das 

mulheres para casar-se. Ao trazer cenas do cotidiano da Inglaterra provinciana do século 

                                                           
6
 Doença de Addison é o nome dado à condição em que as glândulas suprarrenais não são capazes de 

produzir quantidades suficientes de seus hormônios. 

Fonte:http://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-de-addison > Acesso em 11 de fev/2015. 
7
 Pesquisa disponível em: http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top100.shtml > Acesso em 11 de fev/2015. 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-de-addison
http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/top100.shtml
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XVIII, percebemos que suas personagens não são donas de atos mirabolantes ou 

exóticos, mas representam pessoas comuns. 

A estrutura do romance de Austen satiriza as convenções diárias de sua época, 

ou seja, os romances da autora são “sátiras sociais” que enfatizam como a dominação 

masculina subestima o poder feminino. Além disso, apontam para o ridículo das 

exigências sociais e da inconsistência das leis sobre os direitos da mulher. 

Segundo a escritora inglesa, Vivien Jones, 

Os romances de Jane Austen são comédias românticas. Ou seja, são 

histórias de amor com finais felizes. “Comédia” aqui não é somente 

usada para sugerir algo que faz rir, mas como o oposto de “tragédia”. 

Em outras palavras, descreve uma positiva visão da vida, 

representando felicidade e ideais. Os romances de Austen são 

frequentemente comparados com as comédias de Shakespeare (1997, 

p. 34). 

Primeiramente, como uma comédia é concebida, os absurdos das convenções 

diárias sobre a mulher são refletidos com a ajuda de caracteres „tolos‟ e „palhaços‟. Os 

destinados „tolos‟ atuam em acordo com essa convenção sem questionamentos. Assim, 

a artificialidade de seus atos e a irracionalidade de suas conversas criam naturalmente a 

comédia. Criar personagens insensatos que tenham maneiras impróprias de 

comportamento é uma forma de criticar a sociedade. Por outro lado, „palhaços‟ são 

diferentes de „tolos‟, porque eles são apresentados como pessoas humoradas e 

espirituosas, cujo discurso leva a um questionamento à cabeça do leitor. 

Embora Jane Austen tenha vivido muito antes da descoberta da abordagem 

feminista na crítica literária, muitos consideram que ela tenha desenvolvido ideias a 

frente de seu tempo. Austen reflete seus pensamentos sobre o lugar e ponto de vista da 

mulher que são diferentes do que apregoam as convenções sociais da sua época. 

Enfatiza ainda que o que é necessário é o equilíbrio entre os gêneros na sociedade para 

que haja harmonia. 

Orgulho e Preconceito: mulher, família, sociedade e casamento 

O principal tema do livro é contemplado logo na frase inicial: “É uma verdade 

universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, 

deve estar em busca de uma esposa”. Com esta citação, Jane faz duas referências 
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importantes: declara que o foco da trama serão os relacionamentos e casamentos; e dá 

um tom de humor à obra ao falar de maneira inteligente acerca de um tema comum. 

A história desse romance gira em torno da família Bennet, cercada pelas 

pressões para que suas cinco filhas arranjassem casamentos favoráveis, já que não 

teriam direito à herança depois da morte do seu pai por serem mulheres. A trama tem 

início quando um jovem solteiro, Mr. Bingley, se muda para a propriedade de 

Netherfield, nas redondezas do Hertfordshire, onde vivia a família Bennet. Sendo logo 

convidado para um baile, ele comparece acompanhado de suas irmãs e de um amigo, 

Mr. Darcy. Bingley logo se interessa por Jane Bennet, a mais velha das irmãs, 

mostrando-se simpático e cordial para com todos da região, enquanto Darcy é 

considerado esnobe e arrogante por todos, especialmente por Elizabeth. 

Jane é, em seguida, convidada para visitar as irmãs de Bingley, mas durante a 

visita ela adoece e acaba tendo que permanecer na casa deles por alguns dias. Elizabeth, 

preocupada com o estado de saúde da irmã, vai visitá-la às pressas e fica ao seu lado até 

sua melhora. Durante os dias em que as irmãs Bennet permanecem naquela casa, as 

irmãs de Bingley constantemente desdenham da audácia e da falta de decoro de 

Elizabeth; Mr. Darcy, ao contrário, fica cada vez mais interessado pela personalidade 

peculiar dela. 

Após o retorno das duas para o lar, a família Bennet recebe a inesperada visita 

de Mr. Collins, um parente que teria direito à propriedade da família após a morte do 

pai, Mr. Bennet. Procurando amenizar a questão da herança, Collins propõe casamento a 

Elizabeth, que o recusa prontamente por considerá-lo pomposo e patético. Quem 

começa a demonstrar certo interesse por ele é a melhor amiga de Elizabeth, Charlotte 

Lucas, que aceita se casar para garantir sua estabilidade financeira. Nessa mesma época, 

Elizabeth conhece Mr. Wickham, um membro do exército por quem sente uma 

irresistível atração. Wickham e Elizabeth logo se tornam amigos e ele conta para ela 

como Mr. Darcy o havia cruelmente excluído da herança deixada a ele pelo pai de 

Darcy, o que aumenta o desprezo de Elizabeth pelo rico herdeiro. 

Os Bingley retornam a Londres para desgosto de Jane. Elizabeth decide visitar 

sua amiga Charlotte em seu novo lar, que fica próximo a casa de Lady Catherine de 
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Bourgh, patroa de Mr. Collins e tia de Darcy. Repentinamente, Darcy aparece para 

visitar sua tia, e ele e Elizabeth passam a se encontrar com frequência.  

Para completa surpresa de Elizabeth, Darcy lhe propõe casamento, não sem 

antes enfatizar que não estava no uso de sua razão por aceitar uma mulher de um estrato 

social inferior. Elizabeth recusa-o, acusando Darcy de ser prepotente e desagradável e 

de ter afastado Bingley de sua irmã, além de ter desprezado os desejos do pai a respeito 

da herança que devia ser destinada a Wickham. Consternado por sua recusa e por suas 

acusações, Darcy escreve a ela uma carta na qual revela seu verdadeiro caráter, 

deixando claro que Wickham havia mentido. 

Algum tempo depois, viajando com seus tios, Elizabeth acaba conhecendo 

Pemberley, a mansão de Darcy. Inesperadamente, o próprio Mr. Darcy retorna a tal 

local e mostra-se cordial e amigável com Elizabeth e seus tios, para surpresa dela. Sua 

impressão sobre Darcy naquele momento já se mostrava bastante diferente de quando o 

conhecera, mas sua viagem teve de ser bruscamente interrompida quando ela recebe 

uma carta avisando que sua irmã mais nova, Lydia, havia fugido com Wickham sem se 

casar. Darcy fica sabendo do ocorrido, vai à procura do casal e acaba convencendo 

Wickham a se casar com Lydia. 

Bingley e Darcy retornam a Netherfield e o primeiro pede Jane em casamento. 

Tendo ouvido rumores sobre o afeto de Darcy por Elizabeth, Lady Catherine de Bourgh 

lhe faz uma visita, procurando dissuadi-la a se casar com Darcy dada a diferença de 

classe que os separava. Elizabeth recusa-se a prometer que não casaria com ele e Darcy, 

ao saber da reação de Elizabeth, retorna a vila e pede Lizzy em casamento novamente, 

sendo aceito desta vez para surpresa geral. 

A sociedade e a família 

Na Inglaterra do século 18, a posição social era determinada pelos títulos 

nobiliárquicos e pela situação financeira. As classes sociais eram divididas entre: 1) 

Nobres (lords e ladies, duques e duquesas, marqueses, condes, viscondes, barões), que 

recebiam os títulos por herança ou intervenção do Rei; 2) Cavalheiros e baronetes, que 

tinham o poder assim como os bispos e arcebispos, de votarem na câmara dos lordes; 3) 

Classe média, também chamada de aristocracia ou gentry, nesse nível encontram-se os 
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proprietários de terras; 4) Famílias pertencentes às profissões relacionadas ao Exército, 

Marinha, Direito, Medicina e Comércio (também considerados os “novos ricos”, 

dinheiro proveniente das transações comerciais, principalmente no exterior, como 

plantações de tabaco ou tráfico negreiro); 5) Shabby-genteel ou “pessoas refinadas” que 

receberam uma boa educação, porém não possuíam renda (governantas, filhas que não 

herdaram o dinheiro dos pais); 6) Empregados, que eram vendedores de lojas e 

empregados das propriedades; e 7) Pobres, que dependem das doações das classes mais 

abastadas
8
. 

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

Reverendo da Igreja, seus irmãos James e Henry também seguiram carreira religiosa; 

Edward foi proprietário de terras; Francis e Charles exerceram funções na Academia 

Real Naval. Já as mulheres tiveram os destinos marcados já que não tinham direito à 

herança do pai, ficando sob os cuidados dos irmãos. 

Em graus diferentes, podemos perceber a presença das classes anteriormente 

citadas nas obras de Austen. Os personagens com títulos de nobreza nunca são 

admirados por serem esnobes e ostentarem um luxo demasiado ou por tratarem as 

pessoas de formas distintas. Em Emma é possível observar o microcosmo social que 

Austen criou com diversos exemplos das classes sociais vigentes na época: há o 

advogado, a solteirona, a aspirante a governanta, a moça que frequentou a escola, mas 

não é filha de alguém importante e os pobres. 

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 ajuda-las, caso não se casassem. A herança e os bens materiais 

eram transmitidos sempre ao filho primogênito ou ao parente mais próximo do sexo 

masculino, impedindo assim que as filhas recebessem a herança. Esse era o sistema 

legal da época, criado para que a fortuna ficasse sempre em nome da família por várias 

gerações.  

                                                           

8
 SULLIVAN. The Jane Austen handbook – a sensible yet elegante guide to her world, p. 62-63.  
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Percebemos a questão da primogenitura masculina nas obras de Austen, em 

especial no caso de Orgulho e Preconceito, onde a matriarca preocupa-se com a 

solteirice de suas cinco filhas, pois com a morte do pai, as irmãs Bennet perderiam toda 

a sua herança para o primo mais próximo, Mr. Collins. É também por este motivo que a 

mãe das moças ocupa-se em arranjar-lhes um casamento para que não fiquem na 

miséria. 

Na época de Austen, havia uma concepção generalizada de que homens e 

mulheres possuíam capacidades naturais bastante diferenciadas e por esse motivo não 

havia igualdade entre os sexos, principalmente em relação à educação, negócios e 

postura perante a sociedade. 

Entre os séculos XVIII e XIX não se esperava que as moças tivessem qualquer 

tipo de iniciativa para avançarem seus estudos além dos conhecimentos básicos. As 

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

governanta. Frequentar uma universidade era impossível para as moças, visto que o 

acesso à faculdade não lhes era permitido e não era comum meninas e moças 

frequentarem escolas regulares. Somente a partir de 1850, faculdades como Queen‟s, 

Bedford, Oxford e Cambridge ofereceram vagas para o sexo feminino. 

Para ser considerada uma moça desejável, as jovens deveriam desenvolver 

diversas habilidades em línguas, conhecimentos básicos de geografia e história, música, 

pintura ou desenho, bordado e dança. As principais línguas eram o francês e o italiano 

para que pudessem traduzir as músicas. Os conhecimentos relativos à geografia e à 

história forneciam um embasamento para futuras discussões a respeito de outros países. 

Em um dos diálogos do livro, Mr. Darcy defende:  

“Oh, certamente! Ninguém pode realmente ser considerada como 

prendada se não ultrapassa em muito o que é geralmente tido como 

prendada. Uma mulher há de ter um vasto conhecimento de música, 

canto, desenho, dança e dos idiomas modernos para merecer a palavra; 

e, além de tudo isso, ela deve possuir um certo quê em seu semblante 

e modo de caminhar, o tom de sua voz, sua maneira de falar e suas 

expressões ou a palavra seria meio merecimento.” (2012, p. 27) 

Por outro lado, ser uma boa pianista (pianoforte) atraía muita atenção, 

principalmente dos futuros pretendentes. Ser uma boa bordadeira era motivo de orgulho 
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para a família da moça ou para o marido, visto que seus trabalhos poderiam ser expostos 

nas salas e apreciados por todos. Por fim, a dança era um elemento importantíssimo na 

vida de qualquer moça daquela época, já que os bailes ofereciam a oportunidade de 

conhecer e conversar com outros rapazes. “Ser apaixonado por dança era um passo 

certo para se apaixonar (...)” (Austen, 2012: 9). 

A vida em sociedade era conduzida por regras de conduta, de etiqueta e padrões 

de moral. A maior parte da população inglesa vivia na zona rural, onde havia 

pouquíssimas oportunidades das regras serem quebradas. Tanto as moças quanto os 

rapazes deveriam obedecer às regras impostas, principalmente se o objetivo era o 

casamento. 

Ao socializar 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. Quanto ao vestuário, era importante saber se vestir, mesmo 

com uma renda familiar pequena e as moças deveriam seguir um padrão (Downing, 

2010). 

Rapazes e moças possuíam diferentes formas de lazer. Os jovens que não 

trabalhavam e pertenciam à classe média alta ou nobreza tinham como principais 

atividades e obrigações: caça, tiro, pesca, jogar cartas, idas a jantares. 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. “Elizabeth ouviu o 

Mr. Darcy convidar o seu tio, com a maior delicadeza, para pescar no seu parque todas 

as vezes que quisesse.” (Austen, 2012:158). 

O casamento 

Há duas concepções a respeito do casamento que podem ser identificadas na 

obra: a visão tradicional ou aristocrática, que via o casamento como uma aliança entre 

as famílias e uma segurança financeira para as mulheres; já a visão moderna e burguesa 

vê o casamento como um direito de escolha do indivíduo. 
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Podemos perceber a visão aristocrática do casamento na fala da personagem 

Lady Catherine, tia de Mr. Darcy, dirigida a Elizabeth ao descobrir as intenções do 

sobrinho para com Lizzy, revelando um arranjo feito entre ele e sua filha: 

“A minha filha e o meu sobrinho foram feitos um para o outro. Eles 

descendem, pelo lado materno, da mesma linha de nobreza; e, pelo 

paterno, de famílias respeitáveis, honradas e tradicionais, embora não 

possuam títulos de nobreza. A fortuna deles, de ambos os lados, é 

esplêndida. Foram destinados um ao outro pela voz de cada membro 

de suas respectivas casas; e o que irá dividi-los? A arrogante pretensão 

de uma jovem sem família, relacionamentos ou fortuna. Isso é o que 

deve ser tolerado, mas não será! Não deve ser. Se você estivesse 

sensível do seu próprio bem, não desejaria abandonar o círculo no 

qual foi criada.” (AUSTEN, 2012, p. 210) 

Sob o ponto de vista da sua visão de casamento ideal (moderna), Lizzy é uma 

heroína à frente de seu tempo, pois recusa o pedido de Mr. Collins por se tratar apenas 

de um arranjo familiar para que a herança de seu pai não saísse das mãos da família. O 

romance é visto, basicamente, sob o olhar de Elizabeth e a personagem tem “o poder de 

entrar na cabeça do narrador, induzindo-o a narrar seus sentimentos e opiniões” 

(Andrade, 2013). 

No livro há também o exemplo de uma jovem que para os padrões da época já 

era considerada um caso perdido por estar „velha‟ demais para casar. Charlotte Lucas, a 

melhor amiga de Lizzy, acaba se beneficiando da recusa de Elizabeth ao pedido de 

casamento de Mr. Collins, que posteriormente faz o mesmo pedido a Charlotte. Este 

casamento é idealizado por convenções sociais estabelecidas que asseguravam a jovem 

uma segurança financeira e ao jovem pároco a manutenção da sua reputação perante os 

fiéis da igreja onde trabalha. Charlotte conseguira a proteção financeira por meio do 

casamento sem amor, ainda que “aos vinte e sete anos de idade, sem nunca ter sido 

bonita, percebia quanta sorte tivera” (Austen, 2012: 165). 

As visões de casamento representadas por Charlotte e Elizabeth são versões do 

que foi estabelecido logo no início da história, com muitas palavras das duas a respeito 

de suas opiniões. Enquanto Charlotte se interessa por um „lar confortável‟ e observa 

com uma postura oposta a da amiga, Elizabeth deseja uma união onde o casal tenha 

igualdade e intelectualidade respeitada. 
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Quando a mulher se casava, suas obrigações se restringiam a desenvolver uma 

boa relação com a empregada da casa, planejar os cardápios das refeições diárias e 

jantares, conduzir os empregados, ajudar aos mais pobres e doentes, decorar a casa, 

alfabetizar os filhos, 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 não queriam viver na pobreza.  

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

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

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 comércio (new 

money). 

As leis inglesas da época colocavam a mulher em uma situação desfavorável. O 

direito de propriedade e o controle do dinheiro eram exclusivos dos maridos. Somente 

após a The Married Woman‟s Property Act
9
, de 1870, é que as mulheres conquistam o 

direito de herdarem rendimentos e propriedades após o casamento. Em 1882 conseguem 

manter o que conquistaram durante o casamento. 

O Matrimonial Causes Act
 10

, de 1857, dava ao homem o direito de se divorciar, 

caso a mulher lhe fosse infiel. Porém, se fosse a mulher a pedir o divórcio por 

infidelidade do marido, esta perderia a guarda dos filhos e ficava proibida de vê-los. 

Somente em 1891 é que as mulheres conquistam o direito ao divórcio sem restrições aos 

filhos. O corpo da mulher também pertencia aos maridos, que foram proibidos nesse 

mesmo ano de aprisionarem suas esposas para obterem seus direitos conjugais relativos 

                                                           
9
 Lei inglesa disponível em: http://www.austilii.edu.au/au/legis/vic/hist_act/mwpa1870290/ 

10
 Lei inglesa disponível em: http://www.womenpriests.org/historic/18divorce.asp 

http://www.austilii.edu.au/au/legis/vic/hist_act/mwpa1870290/
http://www.womenpriests.org/historic/18divorce.asp
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ao sexo. Curiosamente, somente em 1991 é que as leis proibiram os maridos de 

estuprarem suas esposas
11

. 

Apesar dos finais felizes, as mulheres de Austen ainda se casavam para manter 

um status, ou seja, o casamento ainda era visto como uma instituição econômica. Em 

todos os livros, Austen retrata as mulheres vivendo em uma sociedade onde a educação 

não libertava as mulheres, apenas restringia ainda mais a situação feminina. 

As mulheres como escritoras 

Os conceitos de masculino e feminino são construções históricas, fruto das 

relações sociais. Até o começo do século XX, a história das mulheres foi contada a 

partir dos espaços domésticos, através de cartas e diários. A literatura universal nos 

conta histórias de homens e mulheres e nos permite uma visão de como se baseavam as 

relações entre ambos através da óptica do escritor. Contudo, a função de escritor era 

essencialmente masculina, então, a visão do universo feminino era basicamente um 

olhar sob o ponto de vista masculino. 

Segundo Michelle Perrot: 

Escrever, para as mulheres, não foi uma coisa fácil. Sua escritura 

ficava restrita ao domínio privado, à correspondência familiar ou à 

contabilidade da pequena empresa (...). Nos séculos XVIII, XIX e XX, 

elas conquistaram a literatura. O romance tornou-se o território das 

grandes romancistas inglesas (Jane Austen, as irmãs Brontë, Virginia 

Woolf) e as francesas (Colette, Marguerite Yourcenar, Nathalie 

Sarraute). Elas escreveram todos os tipos de romance: o antigo e o 

novo, o rosa e o negro, o sentimental e o policial, anteriormente 

apanágio dos homens e que se tornou nos últimos tempos um de seus 

domínios preferidos. (PERROT, 2008, p. 99). 

Na Inglaterra do século XVIII, Mary Wollstonecraft já discutia o direito das 

mulheres com a publicação “A Vindication of the Rights of Women” (1792), onde 

escreve uma resposta aos teóricos políticos e educacionais que não acreditavam que a 

mulher deveria receber uma educação formal. Acreditava que ao invés de meros 

ornamentos da sociedade ou “objetos” para trocas no valioso mercado dos casamentos, 

as mulheres eram seres humanos que possuíam os mesmo direitos dos homens. 

                                                           
11

 SAINT ANDREW‟S UNIVERSITY. Self and Society in the Victorian Novel – women and the law in 

Victorian England 
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Priscila Wakefield (1751-1832), Elizabeth Hamilton (1756-1816), Jane West 

(1758-1852), dentre outras contemporâneas que se dedicavam à escrita de um 

„feminismo‟, de certa maneira foram importante para a ficção de Austen. Todavia, as 

publicações dessas „feministas moderadas‟ em nada se pareciam com os escritos de Jane 

Austen. 

Talvez pelo contexto de vida de Jane, filha de um pároco no interior da 

Inglaterra, a autora não tivesse condições ou interesse de levantar uma bandeira em prol 

das mulheres oprimidas pelo mundo através de artigos que poderiam escandalizar a 

sociedade de sua época. Porém, com um olhar mais aguçado em suas obras, podemos 

analisar seus livros sob o ponto de vista duma escritora que não se prendia a padrões de 

heroínas frágeis e conformistas. 

Embora Orgulho e Preconceito apresente algumas ideias conservadoras, como 

mulheres submissas aos homens, famílias estruturadas pelo patriarcado, a obra de 

Austen é pautada basicamente pela voz feminina, quer seja como uma maneira de 

identificar o lugar da mulher na sociedade ou mostrar sua situação através do ponto de 

vista narrativo. A autora constrói suas personagens através da consciência própria de 

cada personagem contra o sistema patriarcal. 

Não se pode levar em conta todas as personagens femininas do livro, pois muitas 

possuem apenas papel secundário. É a personagem principal, Elizabeth Bennet, que na 

maioria dos casos representa a „voz feminina‟. O ponto de vista narrativo é usado para 

identificar o lugar das mulheres na sociedade ou mostrar a situação vivida por grande 

parte delas. 

Considerações Finais 

 Através da obra analisada – Orgulho e Preconceito - podemos visualizar o 

contexto da sociedade inglesa do século 18 sob a ótica dos personagens em suas rotinas 

diárias. Por se tratar de um material vasto, rico em detalhes e informações, este artigo 

buscou fazer um levantamento das principais características, hábitos e costumes da 

época retratados neste escrito de Jane Austen. O conhecimento das regras, leis e normas 

de etiqueta foi fundamental para o entendimento de atitudes de determinados 

personagens, além de oferecer uma contextualização dos fatos ocorridos na estória. 
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 Mesmo escrevendo sobre um contexto limitado (pequenas propriedades rurais ou 

vilarejos), a escritora pôde descrever um universo de personagens, lugares e situações, 

tornando seu texto um rico exemplar da sociedade daquele século. 

 Austen critica os problemas da época com a ajuda do seu irônico ponto de vista, 

sendo o tema favorito o casamento, onde a principal questão são as dificuldades 

econômicas da mulher que a encaminham para o casamento como garantia de um 

futuro.  

 A percepção da sociedade sobre o casamento é apresentado através das 

comparações entre o casamento romântico e o „racional‟. Ainda de maneira satírica, 

Jane Austen cria personagens apropriados para refletirem os problemas que concernem 

à questão da identidade feminina na sociedade. Em outras palavras, Austen examina as 

necessidades e valores da sociedade e os julga logicamente com a ajuda de seus 

personagens. 
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