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Não existe nada absolutamente morto: 

cada sentido terá sua festa na renovação. 

Mikhail Bakhtin 

 

Uma das características mais marcantes da arte cinematográfica é a sua natureza 

fundamentada na “alteridade”, isso se deve ao fato de o cinema surgir de uma 

diversidade de pensamentos que, unidos, dão corpo à obra fílmica. Paradoxalmente ao 

fazer da sétima arte, uma obra literária surge do silêncio e é através dele que – na 

maioria das vezes – ela é interpretada pelo leitor. Mesmo com distinções tão marcantes 

entre essas duas mídias da cultura narrativa, o cinema, desde o início, propõe um 

diálogo próximo à literatura, o que pode ser comprovado pelas inúmeras obras literárias 

que foram “imprimidas” em celulóide. 

Logo, tendo-se em vista o que aqui se considera tradução coletiva, esta breve 

análise se concentra no processo de transposição do romance Orgulho e preconceito 

(Pride and prejudice), escrito pela inglesa Jane Austen, para o filme homônimo lançado 

nos cinemas em 2005 e dirigido pelo também inglês Joe Writgh. Acrescenta-se às duas 

obras o roteiro escrito por Deborah Moggach. Nesse contexto, duas cenas específicas da 

obra austeniana serão analisadas com base nas três “formas” assumidas pela narrativa: 

romance (partida), roteiro cinematográfico (travessia) e filme (chegada). 

O postulado por Mikhail Bakhtin será de grande importância para entender esse 

processo de tradução fundamentado no diálogo. Nessa perspectiva, compreende-se que 

o enunciado literário (neste caso, o romance de Austen), além de estar inserido num 

diálogo com o outro no contexto de sua primeira recepção, avança no tempo, quase dois 

séculos depois, e se insere em outro momento discursivo, num processo de dialogização 

que vai além do texto escrito e se apresenta habitando o “grande tempo” da cultura – em 
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escritos – como roteiro e, logo depois como filme. Isso dá continuidade ao diálogo 

iniciado em 1813 e possibilita compreender “a interpretação como transformação do 

alheio no ‘meu-alheio’” (BAKHTIN, 2003, p. 408). 

  

Orgulho e preconceito: romance, roteiro e filme 

 

O romance Orgulho e preconceito foi lançado em 1813 (em 2013 são 

comemorados os dois séculos da obra); entretanto, sua escrita havia sido concluída 

quatro anos antes e recebia o título de First impressions (Primeiras impressões), mas 

fora recusado pela editora, que, após o sucesso alcançado por Razão e sentimento (Sense 

and sensebility), pediu a Jane Austen para mudar o título, mantendo uma aproximação 

com o tda obra precedente. 

O romance é um dos mais populares da literatura inglesa. A jovem heroína 

Elizabeth Bennet e o galante Sr. Darcy se tornaram um dos casais mais celebrados da 

sua época e, também, do século XXI. A partir da tese inicial da obra, “É uma verdade 

universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve 

estar necessitado de uma esposa” (AUSTEN, 2010, p. 9), o leitor acompanha a família 

Bennet em sua jornada pelos bailes, salões e casas da Inglaterra rural georgiana à 

procura de um bom esposo para qualquer uma das suas cinco filhas, mais 

especificamente Jane – muito bela e na idade ideal para se casar. 

Entre as garotas Bennet, Elizabeth se destaca por ser “dotada de maior rapidez 

de observação do que a irmã e de menos docilidade de gênio e possuindo, além disso, 

uma faculdade de julgamento que nenhuma complacência consigo mesmo obscureceria” 

(AUSTEN, 2010, p. 23). Essa descrição da personagem ajuda a compreender o juízo de 

valor que a moça faz do Sr. Darcy, que dá a impressão de ser “altivo, reservado, 

desdenhoso e suas maneiras, apesar de bem educado, eram pouco convidativas” 

(AUSTEN, 2010, p. 25). 

A partir das impressões sociais causadas tanto por Lizzy quanto por Darcy, a 

narrativa se concentra em descrever como os sentimentos do casal são reconsiderados à 

medida que o amor entre eles nasce e se consolida. No entanto, antes do casamento no 

final da obra – comum à poética austeniana –, os dois personagens travam uma guerra 

particular por causa da inferioridade social da família dela e da alta aristocracia à qual 



pertencia a dele. Nesse microcosmo que se organiza a partir da opinião pública, são 

retratados enlaces amorosos que surgem da necessidade social e do desejo de não ser 

rejeitado, com especial tratamento às mulheres, mais especificamente no caso de 

Charlotte Lucas e do pároco Sr. Collins; ela aceita unir-se a ele por causa da idade já 

avançada para os padrões femininos, ele, por sua vez, faz a proposta em razão de 

precisar de uma esposa para assumir em definitivo as responsabilidades religiosas de 

sua comunidade. 

Esse universo complexo já havia ido além das páginas do romance para o 

cinema num filme de 1940, protagonizado por Laurence Olivier. No entanto, a obra não 

foi muito bem recebida pelo público. Em contrapartida, o filme lançado em 2005 

conseguiu empatia imediata com a audiência ao trazer Keira Knightley, a mais famosa 

atriz inglesa daquele momento, para o papel de Elizabeth. A atriz é fisicamente 

diferente de Lizzy, tem os cabelos castanhos e é mais morena do que a discrição feita 

por Austen no romance. no entanto, essas barreiras foram atravessadas e a notória 

fluência na encenação dela com o ator Matthew Macfayden (Sr. Darcy) dialogou com o 

público cinematográfico do início do século XXI, o que corroborou o sucesso da obra 

nas bilheterias e na crítica, porquanto o filme foi indicado a quatro prêmios da 

Academia de Artes e ciências cinematográficas, incluindo melhor atriz. 

 

Bakhtin: tradução coletiva e dialogismo 

 

A tradução do romance para o cinema exige várias mãos, o que é natural da arte 

cinematográfica. Nessa perspectiva, propõe-se aqui observar um filme advindo de um 

texto literário como tradução coletiva da obra base. Essa ideia da coletividade se deve 

ao fato da o resultado uno do filme em sua projeção ser composto por uma pluralidade 

nos momentos de concepção para obra. É necessário perceber que todos os envolvidos 

em uma tradução coletiva de uma obra literária reverberam no resultado final. A trilha 

sonora é resultado de uma leitura musical, a fotografia é uma leitura das cores e luzes 

expressas em palavras no texto, a sonoplastia é uma leitura do som, a interpretação é 

uma leitura corporal, o roteiro é uma leitura do texto verbal. Ou seja, o filme é o 

resultado de diversas leituras e vozes que nasceram de um contato íntimo com a obra 

literária e foram montadas tendo em vista um resultado homogêneo. 



Uma tradução coletiva
3
 é o resultado do movimento dialógico do texto em um 

processo ativo de recepção, criação, opções, enformações etc. Diante disso, é importante 

fazer uma reflexão sobre o que Bakhtin escreve sobre a imagem externa do corpo. A 

imagem externa equivale a todos os elementos expressivos e falantes do corpo humano 

(BAKHTIN, 2003, p. 25), entretanto essa visão já acabada que se apresenta não dá 

conta dos fragmentos internos. Essa consideração bastante simples, no viés da tradução 

coletiva, pode ser interpretada da seguinte forma: o filme é um corpo externo, ele fala, é 

expressão. Por sua vez, no seu interior, ele é fragmentado, o que é percebido pela 

divisão clássica na produção: pré-produção (busca por locação, contratação da equipe e 

dos atores etc.), produção (filmagem das cenas), pós-produção (montagem, trilha 

sonora, efeitos visuais e som). 

Essa dimensão da construção da imagem externa que o público recebe em uma 

forma única, avivada pelo movimento e pela luz do projetor, no que tange à adaptação 

de uma obra literária e levando em consideração os procedimentos semelhantes à 

tradução de um romance para outras línguas, pode ser reconhecido como tradução 

coletiva, já que é através da pluralidade interna da construção estética de um filme que 

surge a obra final, no viés aqui proposto. 

Durante a produção de um longa-metragem, pode-se perceber uma natureza 

polifônica, pois esta propõe “a coexistência, em qualquer situação textual ou 

extratextual, de uma pluralidade de vozes que não se fundem em uma única 

consciência” (STAM, 2010, p. 345). No entanto, indo de encontro a essa ideia, ao final 

do processo, as várias “vozes” da produção cinematográfica se fundem em uma única 

consciência: o filme. 

Logo, percebe-se que a tradução coletiva da obra literária para o cinema é uma 

concatenação das várias recepções dela em uma obra única. Não se deve perder de vista 

que cada recepção é fruto de um sujeito único e que faz parte de um discurso em um 

determinado tempo e espaço. No caso do cinema, também se deve considerar a função 

do sujeito no processo. Neste sentido, podemos pensar, em perspectiva bakhtiniana, 

principalmente no processo prosa/tela que esta arte é uma arena por natureza. 
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Orgulho e preconceito: duas cenas 

 

Nesta análise, buscou-se fazer uma comparação entre uma mesma passagem no 

romance, no roteiro e no filme. As análises ficarão restritas às duas sequências em que 

Sr. Darcy pede Elizabeth Bennet em casamento. Esses dois momentos foram escolhidos 

em razão de expressarem como a linguagem cinematográfica dialoga internamente com 

os processos da indústria do cinema sem perder de vista o texto de partida de Jane 

Austen. 

 

O primeiro pedido de Darcy 

  

 A declaração de amor que Sr. Darcy faz a Elizabeth Bennet pode ser considerada 

como uma das sequências que mais mudaram no processo de tradução. No romance, 

passagem aparece da seguinte forma:  

 

Romance 

 

Darcy ficou sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se 

a caminhar pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada. Depois 

de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado, disse: 

 Em vão lutando comigo mesmo; nada consegui. Meus sentimentos 

não podem ser reprimidos e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro 

e amo ardentemente. (AUSTEN, 2010, capítulo 34, p. 221) 

 

Roteiro  

 

Exterior de Rosings – dia  

Lizzie corre através do park, ninguém, ela não se preocupa se tem alguém por 

perto, ela está em tumulto de tristeza e fúria. Como pode Darcy fazer algo tão 

terrível? Começa a chover.  

Corte para: 

Uma casa ao estilo grego junto ao lago. A chuva está mais forte. Ela se 

apressa, entra na casa, senta, pesadamente, sobre um peso. Um homem se 

aproxima. É Darcy. Elizabeth enrijece.  

Sem fôlego, ele entra na casa. Chateado fala:  

Darcy – Srta. Elizabeth, eu tenho tentado em vão... (MOGGACH, 2004) 

 

A sequência, no filme, se inicia com a trilha sonora – composta por Dário 

Marianelli – executada com acordes bem altos. Corta para Elizabeth Bennet correndo 

sobre a ponte de Rosings. A chuva de verão está torrencial. Lizzy está indignada, 

porquanto descobriu, durante o culto apático conduzido por Mr. Collins, que Mr. Darcy 



pretende impedir que seu amigo Mr. Bingley se case com Jane Bennet devido à 

condição social inferior da moça. 

No início da cena, são apresentadas a chuva e a ponte. A chuva pode representar 

o turbilhão de emoções que Lizzy está sentindo. A ponte, por sua vez, alude às 

mudanças que virão em seguida - depois da declaração de Darcy. É importante perceber 

que, diferente da sala do romance, a cena se configura num espaço construído aos 

moldes clássicos: a arquitetura da casa de Rosings é fruto do ideal estético classicista. 

Esse fato evidencia a educação aristocrática recebida por Darcy, que reflete toda a sua 

família.  

Na tradução coletiva, o texto da declaração feita por Sr. Darcy no livro está 

quase que integral; suas justificativas, medos e seu amor são bem representados pela 

insegurança da voz do ator. Vale destacar o “quase beijo” que, por causa da tensão 

sexual, é insinuado pelas duas personagens, fato que macula a proposta de Jane Austen, 

e se apresenta como uma ampliação feita por Wright, pois ela não aparece sequer no 

roteiro de Moggach; isso, talvez, se deve ao fato de que o filme visa o público jovem do 

século XXI. 

Ao observar a tradução coletiva, percebe-se que as maiores mudanças se devem 

ao uso do espaço e do som. Elas vão ao encontro da linguagem cinematográfica, que 

lida com o audiovisual. Na tradução, a chuva, a casa e a natureza ajudam a construir o 

sentimento proposto na sequência – a agonia de Sr. Darcy ao se declarar e a recusa de 

Lizzy. As técnicas do cinema permitem uma nova contextualização da obra austeniana 

sem perder de vista o texto do romance. Parece que a pluralidade envolvida no diálogo 

de tradução resolveu apenas dar outra moldura ao texto, em vez de deturpá-lo. 

É bom trazer à baila, também, que o roteiro no filme tem o caráter de guia; no 

entanto, Moggach também busca reformular a sequência para a filmagem. A roteirista 

muda o espaço e o clima, mas mantém a emoção, ou melhor, a motivação do romance 

no filme. A cena é um bom exemplo de como um texto pode ser ampliado sem que para 

isso tenha que romper o diálogo com a obra fonte. 

 

 

 

 



O segundo pedido de Darcy 

 

No filme, a segunda declaração de Sr. Darcy também sofreu mudanças em 

relação ao tempo e, novamente, ao espaço e ao clima. No romance e no roteiro, o 

momento foi escrito das seguintes formas: 

 

Romance 

 

Darcy, lizzie e Kitty caminharam em direção à casa dos Lucas, pois Kitty 

queria fazer uma visita a Maria.  

(...) 

Tenho certeza de que é generosa demais para fazer pouco-caso 

dos meus sentimentos. Se os seus são ainda os mesmos que manifestou abril 

passado, diga-o imediatamente. Minha afeição permanece inalterada; basta, 

porém uma única palavra sua para fazer que me cale para sempre. Elizabeth, 

sentindo a difícil e aflita situação em que Darcy se encontrava, embora de 

forma hesitante, deu-lhe a entender imediatamente que os seus sentimentos 

tinham passado por tão grande transformação, desde o período que ele aludira 

que agora podia aceitar as suas declarações com prazer e gratidão. 

(AUSTEN, 2010, capítulo 58, p. 412) 

 
Roteiro 

 

Exterior de Longbourn - fim da madrugada 

Elizabeth caminha pelo jardim, ela vagueia através da névoa da manhã. O sol 

começa a nascer. 

Exterior de Longbourn - o mesmo 

Elizabeth caminha através da paisagem, a névoa começa a evaporar. Distante, 

no meio da névoa uma figura começa a surgir, seu coração acelera, ela está só 

e vulneravel, então ela percebe que é Darcy. 

(...) 

Darcy - Se seus sentimentos mudaram... eu quero lhe dizer que te amo. 

Elizabeth - estou muito feliz de lhe informar que não somente meus 

sentimentos mudaram como também tenho grande prazer nisso. 

(MOGGACH, 2004) 

 

A primeira – e mais significativa – mudança é o tempo. Originalmente, a cena se 

passa durante a tarde, em uma das longas caminhadas feitas pelas personagens, já, no 

filme, ela se passa no final da madrugada, momentos antes do nascimento do sol. No 

romance, Lizzy, Mr. Darcy e Kitty caminham em direção a casa dos Lucas para visitar 

Maria Lucas (personagem excluída do filme). Por sua vez, na tradução coletiva, o Sr. 

Darcy faz uma longa caminhada noite adentro até chegar à residência dos Bennet; a 

personagem Kitty é excluída dessa versão. 

Essa cena e a primeira declaração de Sr. Darcy são as mais significativas, do 

ponto de vista da recepção da equipe envolvida e do contexto em que é estabelecido o 



diálogo contemporâneo, uma vez que vários elementos do audiovisual são 

acrescentados. Tem-se a névoa que se desfaz, revelando, assim, Sr. Darcy, esse elemento 

pode representar o fim das incertezas e das duvidas que Lizzy nutria em relação ao 

moço. Antes, os dois estavam perdidos no meio de suas confusões, nesse momento - 

após a névoa sumir - a luz trazida pelo sol matinal ilumina os dois e revela, então, a 

verdadeira face de ambos e “esquenta” o amor. 

O fotografo Roman Osin “enche” a tela de sol, que pode ser lido como o 

despertar de uma nova vida para Elizabeth e Darcy: ela deixa de ser moça para se tornar 

mulher e ele aceita a condição social dela, e rompe com alguns laços aristocráticos. 

Nesse momento do filme, a cena dá a entender, novamente, que haverá um beijo entre 

os protagonistas, algo que não acontece.  

 

Considerações finais 

 

As duas passagens descritas e analisadas permitem compreender a tradução 

coletiva como uma obra que prima por dar um novo contexto de ambiente ao romance. 

Além disso, acrescenta uma leve inclinação à tensão erótica que existe entre Sr. Darcy e 

Lizzy, sem que para esse fim os personagens tenham que se beijar. A questão do beijo é 

muito importante para evidenciar a compreensão e o respeito que a equipe – composta 

por leitores que dialogam com o romance através da recepção ativa na obra fílmica – 

nutre pela obra de Austen. Isso se deve ao fato de, mesmo traduzindo o romance para 

um público inserido em outro discurso acerca dos enlaces amorosos, a tradução procura 

não “macular” o discurso social da autora. Mesmo com a distância temporal o conjunto 

apresentado pela tradução coletiva ressignifica o contexto feminino da época e faculta 

uma presença de Jane Austen – como pensadora pensada de nosso tempo. 

Pode-se inferir que a pluralidade de técnicos envolvidos na equipe, incluindo a 

roteirista Deborah Moggach, realizou uma tradução coletiva em que outras leituras são 

inseridas, isso corrobora a multiplicidade de interpretações que o romance desperta. Ou 

seja, o sol e a chuva, bem como a trilha sonora e a fotografia do filme, não foram 

explicitamente escritos por Jane Austen enquanto autora-criadora, no entanto foram 

possíveis de serem acrescidos ao texto cinematográfico graças ao diálogo entre a obra e 

sua tradução, a qual foi idealizada com base nos procedimentos audiovisuais do cinema 



e no público jovem que recepcionou – ou não – a obra de Jane em um contexto distante 

da autora. 

Com base no que aqui foi exposto, considera-se, então, que Jane Austen, como 

autora-criadora, não esteve (e não poderia estar) presente no processo de tradução de 

seu texto para o cinema, contudo a tradução coletiva permitiu o que Bakhtin chama de 

“renovação interminável dos sentidos em todos os contextos novos” (2003, p. 409); isto 

é, ela possibilitou novas interpretações sem engessar o romance, bem como 

contextualizar aquela história do século XIX no século XXI, o que responde a uma 

leitura dentro de um meio de expressão artística que está inserido em uma nova visão de 

cultura. 
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