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RESUMO 

 

Pretende-se, com este trabalho, analisar a adaptação do livro Orgulho e Preconceito, de 

Jane Austen, para a websérie The Lizzie Bennet Diaries, através do uso da narrativa 

transmídia presente na produção e como esta colaborava para a construção da narrativa 

seriada. Para isso, é preciso entender a relação entre texto verbal e visual, assim como o o 

desenvolvimento da ideia da adaptação e das influências que os adaptadores trazem à 

nova versão. Será estudada também a importância da adaptação criar uma linguagem 

própria adequada ao meio em que será produzida, o que nem sempre coincide com a 

fidelidade ao texto original. A segunda parte da pesquisa é voltada para a Narrativa, 

subdividindo-se em narrativa seriada e narrativa transmídia, para que os elementos 

básicos narrativos sejam compreendidos e possam ser estudados em uma serialidade. 

Seguindo a nomenclatura da produção da série, este trabalho vai considerar o que foi feito 

em The Lizzie Bennet Diaries como transmídia para, no final, considerar sobre a 

viabilidade do termo.A narrativa transmídia ganha importância pelo diferencial que isso 

traz a The Lizzie Bennet Diaries e pela inovação que leva à serialidade. Por fim, cinco 

episódios vão ser analisados através dos critérios da relação com a adaptação, a 

transmídia e, inserido nesta, como a história é trabalhada em forma de seriado. 

Palavras-chave: Adaptação; Narrativa Transmídia; Narrativa Seriada; Orgulho e 

Preconceito; The Lizzie Bennet Diaries 
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ABSTRACT 

 

It is intended, in this work, to analyze the adaptation of the novel Pride and Prejudice, by 

Jane Austen, to the webseries The Lizzie Bennet Diaries, through the use of transmedia 

storytelling present in the production and how it collaborates to the construction of the 

serial storytelling. For that, it must be understood the relation of visual and verbal text, 

such as the development of the adaptation´s idea and the influences brought by the 

adaptors to the new version. It will be studied the importance of adaptation to creates a 

new language proper to the medium to which will be produced, which not always will 

coincide to the fidelity to original text. The second part of the research is turned to the 

Storytelling, subdividing itself on serial storytelling and transmedia storytelling so the 

basic storytelling elements can be understood and studied on seriality. Following the 

nomination given by the series production, this work will consider what was made in The 

Lizzie Bennet Diaries as transmedia to, in the end, consider the viability of the term. The 

transmedia storytelling acquire importance by the differential that it brings to The Lizzie 

Bennet Diaries and by the innovation that it takes to the seriality. Finally, five episodes 

will be analyzed through the criterions of relation to the adaptation, the transmedia, and, 

inserted on this one, how the story is worked in a serial way. 

Key-words: Adaptation; Transmedia Storytelling; Serial Storytelling; Pride and 

Prejudice; The Lizzie Bennet Diaries 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Do livro para o cinema, a televisão ou o teatro – sem contar com o caminho 

inverso – uma história ganha uma nova versão, modificada de acordo com diferentes 

caminhos, o que exige o processo de adaptar. Uma adaptação, independentemente da 

mídia a que for destinada, é um processo que envolve fatores que percorrem desde as 

influências do adaptador às características do público, em uma combinação que não 

depende apenas disso para o sucesso, mas de uma linguagem adequada ao meio para qual 

for adaptada. Há obras que costumam ganhar diversas adaptações e outras em que são 

encontradas maiores dificuldades para se realizar outra versão. Alguns livros, por 

exemplo, costumam ter sucesso semelhante tanto na literatura quanto na tela do cinema, o 

que incentiva mais adaptações acontecerem. Quando isso ocorre, um novo desafio 

aparece: como inovar depois de tantas versões? Além disso, o medo de não conseguir 

repetir o sucesso das outras adaptações pode refrear versões diferentes da original. 

Escolheu-se fazer uma análise de uma adaptação de Orgulho e Preconceito, de 

Jane Austen. O romance conta a história das cinco irmãs Bennet, que vivem num círculo 

baixo da aristocracia e cuja mãe deseja desesperadamente casá-las com homens ricos. 

Com a chegada de Sr. Bingley, com considerável fortuna, na vizinhança, começam as 

confusões e dramas que vão permear a vida das irmãs. Jane, a mais velha, apaixona-se e é 

correspondida por Bingley, enquanto sua irmã, Elizabeth, protagonista do livro, começa a 

odiar o Sr. Darcy, que acabou vindo em companhia do vizinho. Entre alfinetadas de ódio 

e preconceitos de ambas as partes, a relação de Elizabeth e o Sr. Darcy passa a ser 

romântica, embora as barreiras sociais imponham-lhes limites. 

Um livro sobre a vida romântica de personagens da aristocracia mais baixa que 

viviam no interior da Inglaterra do século XIX aparentemente não poderia ultrapassar 

pouco mais do período em que foi lançado. Mas Orgulho e Preconceito acabou tornando 

não apenas a relação de Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy imortalizada na literatura, mas 

também a própria relação entre classes e a condição feminina de sua época, pautada 

sempre na ironia e nas reflexões racionais distanciadas de algumas obras do Romantismo 

publicadas em épocas próximas. 
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Jane Austen nasceu em 1775, em Steventon, na Inglaterra. Filha do reitor da 

paróquia, ela lançou quatro obras editadas ainda em vida: Razão e Sensibilidade (1811), 

Orgulho e Preconceito (1813), Mansfield Park (1814) e Emma (1815). Apesar da 

temática de casamento sempre presente em seus livros, ela nunca se casou. A autora 

morreu em 1817, no mesmo ano em que foram publicados A Abadia de Northanger e 

Persuasão. Austen ainda deixou o curto romance epistolar Lady Susan, um romance 

inacabado, The Watsons, e a obra Sandition, em que ela trabalhava à época de sua morte. 

Sendo Orgulho e Preconceito – denominado inicialmente de First Impressions1 - 

sua obra mais popular, o livro ganhou inúmeras adaptações e republicações ao longo dos 

anos, tanto para o teatro, quanto para o cinema e a televisão. Em 1940, Lawrence Olivier 

e Greer Garson estrelaram uma versão para o cinema. A mais recente nessa mídia é a de 

2008, estrelada por Keira Knightley e Matthew McFadyen. Em 1995, a BBC lançou a 

adaptação como minissérie, estrelando Jennifer Ehle e Colin Firth, que interpretou outro 

Darcy em O Diário de Bridget Jones (2001), uma versão modernizada do livro. Além 

dessas mídias, Orgulho e Preconceito ganhou revisitações literárias com gêneros de 

horror ou de drama, como Orgulho e Preconceito e Zumbis e As Sombras de Longbourn.  

Às vésperas de completar 200 anos de sua publicação, que data de 1813, Orgulho 

e Preconceito ganhou uma adaptação em uma mídia diferente daquelas a que 

normalmente conferiam-lhe uma nova versão. Em 2012, não foi uma peça de teatro, uma 

minissérie britânica ou um filme que se tornou a adaptação da história, mas uma série da 

Internet chamada The Lizzie Bennet Diaries. Nem foi no solo britânico que a produção 

teve início, mas nos Estados Unidos, com a idealização de Hank Green (que tem, junto 

com o irmão John Green, o canal Vlogbrothers) e Bernie Su.  

The Lizzie Bennet Diaries foi uma adaptação de sucesso da obra e chamou a 

atenção pelo uso da chamada narrativa transmídia combinada à narrativa seriada, que se 

tornou em uma das suas maiores características, presente ao longo dos cem episódios de, 

em média, três minutos de duração,  

Algumas questões que permearam a pesquisa para este trabalho envolvem a 

adaptação para a websérie. Como a proposta de casamento do Sr. Collins será utilizada, 

                                                           
1 Primeiras Impressões. 
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levando em conta que nos dias atuais – e a independência feminina no mercado de 

trabalho - Elizabeth não haveria muito a perder pela recusa? Como foi tratada a polêmica 

de Wickham e Lydia – já que não seria um escândalo e nem exatamente tão dramático 

para a narrativa que os dois simplesmente fugissem? Como foi adaptada a própria família 

Bennet, que no original tinha cinco filhas, para os dias atuais? 

Também não é possível esquecer a questão da transmídia nessa adaptação.  

Denominada pelos produtores da série como “transmídia” propriamente dita, o 

trabalho de criação de contas de redes sociais para personagens – assim como a interação 

entre elas – além de vlogs para personagens secundários, foi marcante e importante para o 

desenvolvimento da websérie. Embora, a correta utilização desse termo possa criar 

divergências, a narrativa transmídia será estudada e serão colocadas as explicações do 

produtor Jay Bushmann para o uso de “transmídia”. Como o termo escolhido pelos 

produtores foi “transmídia”, esse trabalho utilizará o mesmo. A análise vai tratar de 

questões referentes à própria narrativa, reservando ao capítulo três e às considerações 

finais, uma maior explanação sobre o assunto.  

Algumas das principais questões a serem respondidas neste trabalho têm a ver em 

como a chamada transmídia ajudou a adaptação dentro da própria narrativa. Como 

ocorreu o desenvolvimento das personagens das irmãs Bennet (considerando que uma 

delas passou a ser prima e outra se tornou um gato) sem interferir no andamento dos 

episódios da websérie? Como a essa narrativa transmídia conseguiu mostrar ao 

espectador o desenvolvimento de narrativas paralelas aos acontecimentos principais da 

trama? Como a adaptação e a narrativa transmídia conseguiram se traduzir como 

narrativa seriada? 

 Para este trabalho, será discutida, em primeiro lugar, a adaptação. Antes que se 

pense em análise dos episódios, é preciso lembrar que a própria adaptação de um livro do 

século XIX para uma websérie do século XXI precisa ser levada em conta, com tudo o 

que influencia o processo de adaptar, começando pela discussão entre texto verbal e texto 

visual.  

Depois, a Narrativa como um todo será discutida, para compreender os passos 

dados na construção do enredo do próprio Orgulho e Preconceito e também em The 

Lizzie Bennet Diaries. Dentro do conteúdo de narrativa, vão ser analisados alguns 
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conceitos da Narrativa Seriada, uma vez que o objeto é uma websérie de cem episódios (e 

mesmo estando em uma mídia mais informal segue os preceitos de serialidade), e, por 

fim, de narrativa transmídia, que é o grande diferencial de The Lizzie Bennet Diaries não 

apenas como adaptação, mas como produto midiático em si.  

Então, finalmente, em uma análise comparativa, serão estudados cinco episódios 

da webséries, com atenção para as modificações na história em prol da Narrativa Seriada 

e também da atualidade da versão, e como a transmídia colabora nesse processo, 

tornando-se também adaptação e serialidade. Para isso, foram assistidos os cem episódios 

da websérie, além dos episódios dos outros canais das personagens (com exceção da 

Collins and Collins, que não acrescentava, em sua totalidade, muito à narrativa que se 

pretendia analisar) e também a leitura do livro que originou a série. 
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2. ADAPTAÇÕES: A IMAGEM, AS INFLUÊNCIAS 

E O CAMINHO 

 

O presente capítulo discorre sobre a adaptação e suas nuanças para depois entrar 

no assunto da narrativa. Tendo sido publicado pela primeira vez em 1813, Orgulho e 

Preconceito, de Jane Austen, é um dos livros mais queridos da Literatura Inglesa, de 

acordo com uma pesquisa da BBC em 2013, em que os entrevistados britânicos 

colocaram a obra em segundo lugar como romance favorito, atrás somente de O Senhor 

dos Anéis2. E em 2013, completou 200 anos de existência, com 50.000 cópias vendidas 

por ano3, com várias adaptações e muitos fãs. Como o objeto desta pesquisa é a adaptação 

de 2012 para a obra no formato de websérie The Lizzie Bennet Diaries, com uma série de 

realocações de fatos e personagens, é interessante estudar como se constrói uma 

adaptação. 

O primeiro tópico discorre sobre a imagem. A adaptação aqui mencionada é da 

Internet, com a imagem requerida, o que traz toda a discussão sobre o preconceito com 

relação à linguagem visual (no caso, audiovisual). No segundo tópico, vai ser mostrado 

como não existe uma obra completamente original, sendo ela sempre acompanhada pelas 

vozes de leituras anteriores e visões de mundo que rodeiam o autor, além dos 

palimpsestos. No terceiro tópico, será estudado o caminho da adaptação desde o cinema e 

passando pela televisão, com os subtópicos tratando da adaptação como um produto e 

também como um processo. 

Remontando à História, a mimesis – imitação – para Aristóteles, fazia parte do 

comportamento instintivo do ser humano e o que originou o seu prazer na arte 

(WITTKOWER apud HUTCHEON, 2013, p.45). Para Linda Hutcheon (2013), “assim 

como a imitação clássica, a adaptação tampouco é uma obra ordinária; é um processo de 

apropriação do material adaptado (HUTCHEON, 2013, p.45)”.  

                                                           
2 Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/01/orgulho-e-preconceito-faz-200-anos-de-sucesso.html.  

Acessado em 04 de junho de 2014. 

3 A fonte também é do link acima. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/01/orgulho-e-preconceito-faz-200-anos-de-sucesso.html
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Adaptação, em sua origem etimológica, vem do latim adaptare, que significa 

“ajustar, tornar capaz de”, além de sua própria descrição ser a de “tornar apto” e 

“combinar, encaixar, justapor”. 

As adaptações não acontecem somente no campo audiovisual ou na atualidade.  

De um livro para uma ópera, um balé ou uma peça de teatro, a adaptação sempre esteve 

presente no processo de recontar histórias de sucesso em outros suportes. Com relação à 

chegada das adaptações audiovisuais, desde as primeiras adaptações de livros para o 

cinema até os dias atuais, com a presença de adaptação de livros clássicos para webséries, 

a exemplo do objeto, fãs – e críticos – costumam fazer a comparação com os textos 

originais. Como afirma Linda Hutcheon, “tanto a crítica acadêmica quando a resenha 

jornalística veem as adaptações populares contemporâneas como secundárias, derivativas 

(...)” (HUTCHEON, 2013, p. 22). 

 A autora rebate a opinião negativa da crítica mostrando que, segundo estatísticas 

de 1992, 85% dos vencedores de Melhor Filme no Oscar são adaptações. Na televisão, a 

porcentagem é de 95% em minisséries e 70% dos filmes para a televisão vencedores do 

Emmy Awards. Por mais criticadas que sejam, as adaptações são um mercado lucrativo e 

de qualidade atestadas em muitos prêmios. 

O que também é alvo de críticas é a busca pelo lucro desenfreado de algumas 

adaptações, o que, de acordo com Hutcheon, faz com que elas sejam controladas 

legalmente, já que constituem ameaça à propriedade intelectual e cultural. Dessa maneira, 

os contratos assinados procuram absolver estúdios e editoras das conseqüências legais da 

adaptação (HUTCHEON, 2013, p.129). No caso de Orgulho e Preconceito, um dos 

motivos da escolha do tema – sendo o principal o favoritismo pela obra por Hank Green e 

sua esposa Katherine -, de acordo com Hank Green, foi o fato de obra estar em domínio 

público, não havendo, desta maneira, uma invasão da propriedade intelectual. 

Na Internet, embora os textos de blogs e comentários do Youtube analisados que 

comentavam sobre The Lizzie Bennet Diaries fossem bastante otimistas e positivos, a 

websérie provavelmente causou estranheza em fãs mais conservadores. Para entender 

como funciona uma adaptação, o trabalho aborda e discute a questão da inferiorização da 

imagem, as influências e vozes que permeiam uma adaptação, além dos desafios para se 

adaptar uma obra. 
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2.1. O poder e a influência da imagem  

Antes que se possa considerar como a imagem adapta um texto verbal nos dias 

atuais, é preciso lembrar como se estabeleceu a linguagem iconográfica em detrimento da 

verbal.  

A linguagem audiovisual, verdadeiro alvo desta pesquisa, tem sua base na 

linguagem iconográfica. É analisando a representação da imagem fixa, que se pode 

estabelecer a evolução da imagem em movimento, que, com a adição do som, é criado o 

audiovisual. 

De acordo com Román Gubern (1992), a arqueologia nos mostra que a 

representação icônica surgiu de um tempo mais recente – se for comparar com a evolução 

do ser humano - de 26.000 anos. Para que as primeiras imagens aparecessem era preciso 

o controle de habilidades como: a memória figurativa, a intencionalidade de representar 

iconograficamente o que se está vendo e também a classificação dos signos em 

categorias. 

Desta forma, Gubern afirma que “no resulta cientificamente arriesgado suponer 

que la imagem mental o endoimagem precedió al invento de la palabra articulada 4” 

(GUBERN,1992, p.49). Para ele, uma das principais funções do texto icônico é a de 

exibir, enquanto o texto verbal desencadeia uma conceitualização da representação na 

mente. 

A visão da imagem como secundária ao texto é bastante comum, como se fosse 

indigna de ter o mesmo valor que as palavras. Gubern considera o porquê do pensamento 

da imagem como inferiorizada: 

 Esta secundarización social de la imagen icônica tiene su reflejo en la 

evidencia de que la normativa icônica está menos formalizada, o formalizada 

de un modo menos acadêmico, que la normativa que rife al lenguaje verbal5” 

(GUBERN, 1992, p.55). 

 

                                                           
4   “Não seria cientificamente arriscado supor que a imagem mental, a endoimagem, precedeu a 

invenção da palavra articulada” (Tradução nossa). 

5  “Essa secundarização social da imagem icônica tem seu reflexo na evidência de que a normativa 

icônica está menos formalizada, o formalizada de um modo menos acadêmico que a normativa que solicita 

a linguagem verbal” (Tradução nossa) 
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Para Roland Barthes, a imagem não é subserviente à palavra, mas pelo contrário, 

“a imagem já não ilustra a palavra; é a palavra que, estruturalmente, é parasita da 

imagem” (BARTHES, 1990, p.20). Barthes ainda aponta que “na relação atual, a imagem 

já não vem esclarecer ou ‘realizar’ a palavra; é a palavra que vem sublimar, patetizar ou 

racionalizar a imagem” (BARTHES, 1990, p.20). 

Mas nem sempre a imagem se situa de forma a se apoiar no texto verbal. De 

acordo com Gubern, quando quase toda a Europa era analfabeta, à época da Idade Média, 

a melhor maneira de propagar os ensinamentos da Bíblia era a Biblia pauperum, que 

representava todas as passagens sagradas para os que não sabiam ler. Hoje, os textos 

icônicos designam um “conjunto das configurações escrito-visuais que se encontram no 

campo da cultura, da informação e da comunicação” (LEÓN, 2007, p.228-229). 

 Assim sendo, a adaptação de um texto verbal para uma imagem acontece de 

acordo com o que é feito na mise-en-scène, como o exemplo citado por Gubern de 

Hamlet (1948) com viés freudiano criado por Lawrence Olivier, na direção do filme, que 

dá outra interpretação para o personagem de Shakespeare. No filme, Olivier coloca as 

cenas da obra original no filme, mas o que diferencia a sua adaptação é o enfoque 

freudiano que dá para Hamlet e sua mãe. 

É possível perceber, desta forma, como a imagem consegue contextualizar e ao 

mesmo tempo direcionar o sentido de uma história. Muitas adaptações, mesmo seguindo 

o texto da obra original, conseguiram caracterizar uma história ao pensamento e intenção 

do diretor, como pode ser observado no próprio objeto a ser analisado, The Lizzie Bennet 

Diaries, desenvolvido por Hank Green e Bernie Su, assim como em obras adaptadas para 

um público mais jovem como o filme 10 Coisas que eu Odeio em Você 6(1999), de Gil 

Junger, ou no Romeu + Julieta (1996), de Baz Luhrmann. 

Se levar em consideração o pensamento de Gauthier de que “la imagen emplea 

frecuentemente más energia que habla (...), esperamos por tanto que tengas más valor de 

                                                           
6  Baseado em A Megera Domada, de William Shakespeare. 
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acto7” (GAUTHIER, 1992, p.233), pode-se perceber o poder da imagem e como isso 

influencia a personalidade de uma adaptação. 

O texto verbal dispõe de recursos de narrativa mais amplos ao retratar uma cena 

ou um personagem. Uma festa, por exemplo, pode ser relatada em vários parágrafos, 

assim como também pode ser um personagem, dependendo do autor. Já na adaptação 

audiovisual é preciso um recorte, escolher o que vai mostrar do apresentado no material 

fonte – sem falar nas ideias de quem vai adaptar -, o que implica sérias decisões não 

apenas do diretor, mas também do produtor, do diretor de arte, do figurinista, etc. 

Mas uma cena pode ser melhor visualizada com a ajuda da imagem. Como afirma 

Gubern, se as palavras tivessem a mesma função descritivas das imagens, não seriam 

mais necessárias as esculturas de Fidias ou os quadros de Rembrandt, podendo estes 

serem substituídos por relatos verbais (GUBERN,1992, p.52). Quando se trabalha com a 

adaptação de um texto verbal, é preciso escolher com cuidado o que vai mostrar, levando 

em consideração tudo o que rodeia uma obra, desde contexto às referências anteriores 

tanto do autor quando de quem adapta. É isso que será tratado no próximo tópico. 

 

2.2. As histórias que acompanham uma obra 

Como já foi dito anteriormente, as adaptações não são um fenômeno exclusivo 

dos tempos atuais, com a presença do cinema, Internet, televisão e mídias digitais para 

dar um novo suporte às antigas histórias. As eternas discussões se a adaptação é “fiel” ao 

livro ou ao HQ não começaram com a chegada da tecnologia cinematográfica.Como 

exemplifica Hutcheon (2013, p.22), Shakespeare adaptava suas histórias do papel aos 

palcos para torná-los disponíveis a uma nova audiência. 

As adaptações remontam a tempos mais antigos. De um suporte para outro, 

histórias foram recontadas das mais diferentes formas e por pontos de vista distintos, o 

que contradiz a ideia de que exista uma “história original”. Pelo próprio exemplo do 

palimpsesto de Gerard Genette (2006), é possível desmistificar esse ideal: 

                                                           
7  “a imagem emprega frequentemente mais energia do que a fala (...), esperamos, portanto, eu tenha 

mais valor de ato” (Tradução nossa). 
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Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se 

traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por 

transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, entenderemos 

por palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras derivadas de 

uma outra obra anterior, por transformação ou por imitação. Dessa literatura de 

segunda mão, que se escreve através da leitura o lugar e a ação no campo 

literário geralmente, e lamentavelmente, não são reconhecidos. Tentamos aqui 

explorar esse território. Um texto pode sempre ler um outro, e assim por diante, 

até o fim dos textos. Este meu texto não escapa à regra: ele a expões e se expõe 

a ela. Quem ler por último lerá melhor. (GENETTE, 2006, p.7).  

 

  Até mesmo a própria história adaptada não é completamente “original”. Um livro 

é também escrito pelas influências do autor, das leituras que ele já teve, das histórias que 

já ouviu, até mesmo dos pensamentos que já estudou, o que é chamado de “segundo 

grau” ou “second degree” por Genette, como afirma Linda Hutcheon: 

 

Se conhecemos esse texto anterior, sentimos constantemente sua presença 

pairando sobre aquele que estamos experienciando diretamente. Quando 

dizemos que a obra é uma adaptação, anunciamos abertamente sua relação 

declarada com outra(s) obra(s). É isso que Gerard Genette (1982, p.5) entende 

por um texto em “segundo grau”, criado e então recebido em conexão com o 

texto anterior.  (HUTCHEON, 2013, p. 27) 

 

Um conceito que exemplifica as vozes presentes no texto é o de dialogismo do 

teórico Mikhail Bakhtin, como explica José Luiz Fiorin (2006): 

 

Todo enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro 

enunciado. Portanto, nele ouvem-se sempre, ao menos, duas vozes. Mesmo que 

elas não se manifestem no fio do discurso, estão aí presentes. Um enunciado é 

sempre heterogêneo, pois ele revela duas posições, a sua e aquela em oposição 

à qual ele se constrói (FIORIN, 2006, p.24). 
 

 

A exemplo de uma frase que defenda direitos iguais para pessoas de raças 

diferentes, Fiorin explica o dialogismo presente8. É preciso conhecer o discurso racista 

                                                           
8 Neste trabalho, será utilizada a primeira noção de dialogismo de Bakhtin. De acordo com Fiorin (2006), o 

segundo conceito de dialogismo de Bakhtin se refere à incorporação das vozes verbais de outro enunciador 

pelo próprio que enuncia. Já a terceira noção se trata do mundo interior do sujeito, que é constituído de 

vozes de concordância e discordância em relação a um assunto, sendo o mundo exterior nunca acabado, 

pois sempre é relacionado com o outro. Para mais detalhes, ver Fiorin (2006, pg 32 – 59). 
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para combatê-lo com o seu próprio discurso. Estendendo-se além de posições ideológicas, 

o autor discorre que 

 

A teoria bakhtiniana leva em conta não somente as vozes sociais, mas também 

as individuais.Segundo ela (...) um discurso pode ser tanto o lugar de encontros 

de pontos de vista de locutores imediatos (...) como de visões de mundo, de 

orientações teóricas, de tendências filosóficas, etc. (por exemplo, na literatura, 

nos editoriais, nos programas partidários). (FIORIN, 2006, p. 27) 
 

 

O texto, portanto, não é uma obra original, ele reflete os discursos já ouvidos pelo 

autor e mesclando às ideias deste, uma obra é criada. De acordo com Bakhtin (1988), é 

impossível ser isento de qualquer discurso anterior. 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 

Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo (...) Apenas o Adão 

mítico que chegou com a primeira palavra num mundo virgem, ainda não 

desacreditado, somente este Adão podia realmente evitar por completo esta 

mútua orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. (BAKHTIN apud 

FIORIN, 2006, p.18) 

 

Dessa forma, assim é a adaptação. Se a própria obra que está sendo adaptada 

carrega as vozes de todos os escritores e pensadores lidos pelo autor, a adaptação também 

não será “original”. Nem mesmo a recepção dessa adaptação – ou até mesmo do texto – é 

igual. Além da própria obra matriz, a adaptação também carrega o dialogismo da sua 

plataforma midiática. Serão as vozes do roteirista, diretor, figurinista, compositor, etc.   

 

Como afirma Hutcheon, “As complexidades das novas mídias mostram que a 

adaptação, nesse caso, também é um processo coletivo” (HUTCHEON, 2013, p.117).  

Quaisquer críticas a adaptações para o cinema ou web de obras clássicas, por exemplo, 

precisam também perceber que não há como tantas vozes chegarem ao mesmo 

denominador da “original”, porque cada uma é acompanhada por histórias diferentes. 

Esse dialogismo pode até mesmo tornar difícil uma adaptação baseada totalmente no 

livro, como afirma Xavier (2003): 

 

Afinal, livro e filme estão distanciados no tempo; escritor e cineasta não têm 

exatamente a mesma sensibilidade e perspectiva, sendo, portanto, de esperar que a 

adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com o seu próprio 

contexto, inclusive atualizando a pauta do livro (XAVIER, 2003, p.62) 
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A adaptação de Orgulho e Preconceito para a minissérie do canal britânico BBC, 

em 1995, difere totalmente da websérie The Lizzie Bennet Diaries. O primeiro carregava 

as expectativas do público que assiste ao canal, bem como o próprio estilo da BBC de 

realizar as adaptações, procurando reproduzir passagens, figurinos e até características 

dos atores com maior proximidade às que são descritas no livro ou comuns da época, o 

que denota os vários estilos e vozes que os realizadores tinham. A série tinha 6 episódios 

e foi exibida de 24 de setembro a 29 de outubro de 1995, uma vez por semana, com 

aproximadamente 55 minutos de duração em cada capítulo. 

  

Já a websérie de 2012 que foi exibida no Youtube, visando um público jovem, 

partilhava de costumes do nicho - como filmar a própria vida e colocar na Internet, além 

da interação com internautas que nunca viram, como se fizessem parte do grupo de 

amigos da faculdade. The Lizzie Bennet Diaries era exibida, em média, duas vezes por 

semana, com episódios de duração de aproximadamente 3 minutos9. Cada uma das 

adaptações carrega os estilos do canal e dos próprios adaptadores, além, é claro das 

vivências de Jane Austen, autora do texto original. 

 

 

Figura 1. Banner da série, ressaltando o prêmio Emmy. Imagem: divulgação. 

 

O texto também vai depender do ponto de vista de quem o lê. Além do que o autor 

traz dos diálogos, um produto é absorvido de acordo com as experiências prévias do 

leitor, o que torna a compreensão e interpretação ainda mais subjetivas. Seja um livro ou 

                                                           
9 É possível deduzir pelas postagens das redes sociais, que anunciavam o vídeo, e também pela lista de 

episódios no site oficial da adaptação. 
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um filme, o consumo pode ser influenciado pelo momento vivenciado ou por vivências 

de cunho pessoal, como afirma Jonathan Gray10: 

 

In effect, all of us bring to bear an entire reading and life history to any act of 

textual consumption, so that each one of us will find different resonances in the 

same text. To offer an exaggerated example, when watching a war film, a person 

with a family member at war will likely experience a different text than will a 

second viewer in the middle of a fraternity’s action film marathon (GRAY, 2010, 

p. 30) 
 

 

Quem assiste à websérie estudada pode gostar dela por se identificar com os 

pensamentos da protagonista, por estudar o mesmo tema que ela na pós-graduação, por 

Orgulho e Preconceito ter feito parte de sua vida de forma especial, ou seja, de várias 

formas, a história pode ser recebida. Quem já não gosta do estilo de Jane Austen e do 

romance presente nas suas obras, pode considerar a adaptação um projeto tolo ou até 

mesmo quem gosta do original, mas não tem paciência com a realidade da Internet, pode 

não gostar da nova versão. A história vai ser recebida também pelas vivências e opiniões 

pessoais do espectador ou até mesmo das suas próprias experiências cinematográficas, já 

que, de acordo com Hutcheon, “os diferentes públicos conhecedores trazem diferentes 

informações para a interpretação das adaptações” (HUTCHEON, 2013, p. 172), o que 

possibilita que o público também compare adaptações já feitas de um mesmo material. 

 

Uma adaptação também depende do contexto do material fonte e para qual será 

adaptada. Como afirma Linda Hutcheon (2013), “os contextos de criação e recepção são 

tanto materiais, públicos e econômicos quando culturais, pessoais e estéticos 

(HUTCHEON, 2013, p.54)”. A autora cita o exemplo da adaptação de Orgulho e 

Preconceito para Noiva e Preconceito (2004) de Gurinder Ghadha, em que é possível 

observar a diferença que se faz, por exemplo, o contexto da recepção (HUTCHEON, 

2013, p.205). A adaptação é feita para o cinema indiano de Bollywood, com as 

características culturais do país nas vestimentas, nos costumes e principalmente nas cenas 

de dança coreografadas. O original de Jane Austen traz as danças comuns dos bailes da 

                                                           
10 Com efeito, todos nós trazemos uma história inteira de leitura e de vida para qualquer ato de consumo 

textual, então cada um de nós vai encontrar diferentes ressonâncias no mesmo texto. Mostrando um 

exemplo exagerado, quando assistimos a um filme de guerra, a pessoa que tem um membro da família na 

guerra vai, provavelmente, experimentar um texto diferente do que o segundo espectador, que está no meio 

de uma maratona de filmes de ação da fraternidade (Tradução nossa). 
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época, mas o filme cria números musicais, com todo o espetáculo de cores e festa que é 

comum de se assistir no cinema bollywoodiano. 

 

As próprias obras de Shakespeare carregam várias referências ao contexto da 

época, como piadas presentes na obra Hamlet referentes aos atores da companhia que 

atuavam na peça. Com a mudança de período e de localidade, muitas histórias ganham 

outro sentido, como a refilmagem de Que Espere o Céu (Here Comes Mr. Jordan), de 

1941, para O Céu Pode Esperar (Heaven Can Wait), de 1978, em que foi inserido o 

debate antinuclear, muito presente em discussões da época (SEGER apud HUTCHEON, 

2013, p. 192). 

 

Além de tudo isso, é preciso, também, levar em conta o que acompanha um texto 

ou uma adaptação. Um livro não vem apenas com histórias, mas com paratextos, de modo 

que sua adaptação terá também os seus, algo que configura ainda mais diferenças que 

precisam ser levadas em conta quando o público faz uma análise pouco reflexiva, em 

busca apenas de semelhanças. Ao enumerar cinco relações transtextuais, Gérard Genette 

(2006) menciona os dos paratextos. 

 

título,subtítulo, intertítulos, prefácios, posfácios, advertências, prólogos, etc.; notas 

marginais, de rodapé, de fim de texto; epígrafes; ilustrações; errata, orelha, capa, e 

tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos, que fornecem ao 

texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso, do qual 

o leitor, o mais purista e o menos vocacionado à erudição externa, nem sempre 

pode dispor tão facilmente como desejaria e pretende (GENETTE, 2006, p.9- 10) 
 

 

O que seriam esses paratextos em uma adaptação cinematográfica? Provavelmente 

os elementos que acompanham esse produto, como trailer, o pôster, os eventos de 

divulgação, como afirma Gray (2010): “Paratexts often take a tangible form, as with 

posters, videogames, podcasts, reviews, or merchandise, for example11 (...)” (GRAY, 

2010, p. 6). Na realidade atual, os paratextos também acompanham não só a adaptação, 

mas todos os produtos culturais produzidos para as mídias. Jonathan Gray considera os 

paratextos como formas de conexão entre texto, audiência e indústria:  

                                                           
11 “Paratextos , muitas vezes, assumem formas tangíveis, como pôsteres, videogames, podcasts, resenhas ou 

merchandise, por exemplo (Tradução nossa)”. 
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Paratexts surround texts, audiences, and industry, as organic and naturally 

occurring a part of our mediated environment as are movies and television 

themselves. If we imagine the triumvirate of Text, Audience,and Industry as the 

Big Three of media practice, then paratexts fill the space between them, 

conditioning passages and trajectories that criss-cross the mediascape, and 

variously negotiating or determining interactions among the three12. (GRAY, 

2010, p.23) 

 

The Lizzie Bennet Diaries é uma série feita para a Internet. Por se tratar de um 

lançamento no Youtube, a websérie não contou com paratextos usuais de filmes como 

trailers e pôsteres, dependendo da fama do canal de Hank Green, VlogBrothers –com seu 

irmão John Green, famoso autor de livros para jovens adultos. É interessante observar a 

hipótese de que de que a chamada transmídia pode ter servido como paratexto, já que as 

contas do Twitter, Facebook e Pinterest das personagens principais serviram de chamariz 

para mais fãs entrarem na história. 

 

                                                           
12 “Paratextos envolvem textos, audiências e indústria, como orgânica e naturalmente ocorre parte do nosso 

ambiente mediado, como são os filmes e a televisão propriamente ditos. Se imaginarmos o triunvirato do 

Texto, Audiência e Indústria como o Grande Trio da prática midiática, então os paratextos vão  preencher o 

espaço entre eles, condicionando passagens e trajetórias que atravessam a paisagem midiática e 

variavelmente negociando ou determinando interações ao longo do trio (Tradução nossa)”. 



28 

 

 

           Figura 2. Frame do canal de The Lizzie Bennet Diaries no Youtube. Imagem: divulgação 

 

Dessa forma, os paratextos servem como estratégias para nos fazer mergulhar no 

texto, como Gray fala,  

 

 paratexts tell us what to expect, and in doing so, they shape the reading strategies 

that we will take with us “into” the text, and they provide the all-important early 

frames through which we will examine, react to, and evaluate textual 

consumption13. (GRAY, 2010, p.26) 

 

  

 Se os paratextos têm essa função, as contas fictícias dos personagens serviram 

também para aproximar os espectadores, além de vender o seriado para alcançar o maior 

público. Dessa forma, os paratextos em The Lizzie Bennet Diaries conectam o conteúdo 

com a audiência e posteriormente com as vendas, quando os DVDs da websérie começam 

a ser produzidos pelo sistema de crowdfunding, que obtém capital para financiar de algo 

de interesse coletivo através da colaboração de quem se interessar. 

 

                                                           
13 “ Paratextos nos falam o que esperar e, com isso, eles moldam as estratégias de leitura que nós vamos 

levar  conosco para  ‘dentro’ do texto, e  provêm as tão importantes molduras anteriores através das quais 

vamos examinar, reagir, e estimar o valor do consumo textual (Tradução nossa)”.  
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Outra relação transtextual definida por Genette é a de intertextualidade, “uma 

relação de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e o mais 

freqüentemente, como presença efetiva de um texto em um outro” (GENETTE, 2006, 

p.8). Segundo ele, uma das formas mais sutis é a alusão, “um enunciado cuja 

compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual 

necessariamente uma de suas inflexões remete “. 

 

Na websérie The Lizzie Bennet Diaries, não é necessário ter lido o livro original, 

Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, para compreender o conteúdo. Porém, há 

diversas passagens que fazem alusão à obra original, como em um dos episódios, 

Perguntas & Respostas número 314, em que um internauta pergunta à Lizzie, que vive 

nos Estados Unidos, em qual país ela gostaria de viver. Ela responde que gostaria de 

viver na Inglaterra, já que se sente “estranhamente conectada” ao país por alguma razão, 

o que só é compreendido por quem leu a obra original, que se passa na Inglaterra. 

A mesma alusão à obra original se faz presente quando a personagem Jane 

aparece em alguns episódios oferecendo xícaras de chá às irmãs, para acalmá-las. Há um 

momento em que há tantas xícaras no seu quarto, que Lizzie se pergunta se estão virando 

britânicas, o que mais uma vez pode ser interpretada como menção ao país de origem do 

romance. 

2.3. A adaptação e os seus percalços 

 

Bem antes da invenção do cinema – ou até da imprensa – a adaptação se mostrava 

presente na Arte. Sarmento (2012), ao citar Bazin (1985), ressalta que “A adaptação 

apresenta-se como uma constante na história da arte, Malraux mostrou que o 

Renascimento pictorial devia sua origem à pintura gótica” (SARMENTO, 2012, p.12). O 

mesmo se observava a influência da escultura arquitetural na pintura em relevo de Giotto 

e também na arte de Michelangelo. A adaptação, portanto, não é exclusiva do meio 

literário para outros, como se comumente pode pensar. 

 

                                                           
14 Tradução nossa. Embora haja a tradução no próprio Youtube, à qual os produtores já mencionaram ao 

relataram os idiomas em que a websérie havia sido traduzida (http://www.lizziebennet.com/faq/) 
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Para situar a história de maneira mais próxima ao objeto estudado – que é da 

mídia digital– é necessário colocar a discussão para os tempos do cinema. A adaptação de 

livros para o cinema surgiu como realidade incontestável juntamente com a criação da 

sétima arte, nas exibições do primeiro filme dos irmãos Lumière, em 1895, passando 

também pelas obras de ficção fantástica de George Méliès, no começo do século XX. 

Muitos de grandes sucessos de crítica e público foram adaptações de livros, como fala 

Sarmento (2012), citando Bazin (1985), como Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio de 

Sica, uma adaptação do livro de Luigi Bartolini. Embora muitos outros sucessos sejam 

roteiros originais como Cidadão Kane (1941), de Orson Welles e Scarface (1983), de 

Brian DePalma. 

 

Posteriormente, a televisão tornou-se uma mídia propícia para adaptações, 

especialmente através de narrativa seriada. De acordo com Lílian Fontes Moreira (2007), 

com a invenção do videoteipe em 1956, surgem novas possibilidades de edição de 

material que origina seriados, telenovelas e transmissão de filmes. A redução de preços 

das televisões a partir dos anos 70 permitiu que o aparelho se popularizasse. O material 

produzido para a televisão apresentou mudanças do que era exibido no cinema.  

 
Não há mais a preocupação com a posição da câmera em relação à cena no 

momento da filmagem, pois o chamado ponto de vista, sob o qual será dada a 

imagem, no estado digital ele será depositado na memória do computador 

abrindo um campo de possibilidades de visão. No cinema, quando buscam 

efeitos mais complexos, recorrem ao vídeo digital. Mas a televisão, de uma 

maneira geral, ainda é produzida por um processamento híbrido, meio 

analógico e meio digital (MOREIRA, 2007, p.3) 
 

 

As adaptações para o cinema, a televisão e também para o rádio também 

“aumentaram radicalmente a nossa exposição para histórias e, portanto, muitos 

argumentam, nossa habilidade em compreendê-la (THOMPSON apud HUTCHEON, 

2013, p.158). 

 

A manutenção das adaptações acaba sendo influenciada pelo público receptor. 

Com o surgimento dos canais a cabo, o perfil do público consumidor muda, assim como 

suas expectativas, o que promove adaptações bem-sucedidas e preocupadas com a 

qualidade de produção, como as que são produzidas pelo canal HBO. Tanto Game of 
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Thrones, quanto True Blood são séries de sucesso de público inspiradas nos livros de 

George R.R. Martin e Charlaine Harris, respectivamente. 

 

Mas a televisão aberta vem criando adaptações mais ousadas e bem-sucedidas de 

obras clássicas, como a minissérie Sherlock, da BBC, que mostra o personagem Sherlock 

Holmes, de Sir Conan Doyle, nos dias atuais, mas sem perder a identidade que o faz ser 

reconhecido. O canal britânico também é conhecido por exibir as minisséries de clássicos 

de autores como Charles Dickens, Jane Austen, Charlotte Brontë e Elizabeth Gaskell. 

 

A Internet apresenta seus próprios meios de adaptação e narrativa.Embora o 

cinema e a televisão tenham desenvolvido vários formatos e estilos, é possível identificar 

semelhanças na maioria dos produtos lançados. No mundo digital, isso ainda está sendo 

construído. 

 

Pessoalmente, a produção de conteúdos audiovisuais, mais especificamente 

webséries, começou pela necessidade de se testar novas linguagens, narrativas e 

interações com a audiência, justamente por entender que a produção de conteúdo 

seriado para internet ainda não tem uma linguagem padrão e diversos formatos 

aparecem diariamente nas plataformas de compartilhamento de vídeos 

(BARBOSA, 2012, p.9) 

 

Com o público diferenciado e acostumado a vídeos curtos no Youtube, uma 

adaptação para essa mídia já não pode ter a mesma duração que um filme. A própria 

atenção já começa a ser notada diferente, com a pouca paciência e facilidade de trocar 

abas pelo navegador ou se distrair com outra atividade enquanto pausa o vídeo.  

 

 Nesse suporte temos como exemplo The Lizzie Bennet Diaries e também a 

recente adaptação de outro livro de Jane Austen, Emma, na websérie Emma Approved, de 

Bernie Su. A adaptação de Orgulho e Preconceito para uma websérie entende o público e 

cria episódios curtinhos, além de promover uma ação de “transmídia” para que se possa 

ter uma experiência diferente do que se teria em outros suportes. 
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Figura 3. Frame do primeiro episódio da websérie (esta imagem é a que aparece no vídeo antes de ser 

clicado). Imagem: divulgação. 

 

Mas antes é preciso analisar a adaptação em si. Para que se comece a falar da 

adaptação de um texto para o cinema – ou um texto para a Internet – é preciso considerar, 

tal como Hutcheon (2013) afirma, a adaptação como um processo e como um produto. 

 

2.3.1. Adaptação como um processo 

 

Como um processo, Hutcheon ressalta que “Assim como não há uma tradução 

literal, não pode haver uma adaptação literal” (HUTCHEON, 2013, p. 39). Essa 

afirmação rebate as críticas às adaptações cinematográficas de livros ou HQs. Como se 

apenas orbitasse em torno do texto, a adaptação acaba sendo dissecada por alguns 

espectadores à busca de semelhanças ou passagens as mais idênticas possíveis aos textos 

dos quais vieram.Tal secundarização da imagem em detrimento do texto verbal remete ao 

início do capítulo, que falou sobre textos verbais e textos visuais. 

 

 A exemplo dos fenômenos de bilheteria das adaptações da saga Harry Potter, de 

J.K.Rowling, e da trilogia literária Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, são criados fóruns 

na Internet para comparar as passagens do livro e filme, elogiar soluções para adaptar 

trechos mais complicados e criticar alterações que possam ter sido feitas em benefício do 

filme, mas inexistentes no livro. 

 

Mas o que nem sempre é discutido nos fóruns é a necessidade de a adaptação criar 

uma linguagem própria. Muitas adaptações recentes perceptivelmente se preocuparam em 
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seguir o livro como cartilha, o que, de acordo com Field (2009), não é a melhor maneira 

de conseguir um bom roteiro para o cinema.  

  

O processo tem início no romance, livro, peça de teatro, artigo ou canção, ou seja, 

no material de partida.Entretanto, eles não passam disso – pontos de partida. 

Adaptar uma obra já estabelecida – seja ela um romance, peça de teatro, artigo de 

revista ou jornal ou biografia – em um novo meio - neste caso, em um roteiro – é 

no mínimo difícil. (...) Poucos conseguem fazer boas adaptações.  Cada formato é 

sempre tão único e específico, que todo tipo de trabalho adaptado deve ser 

encarado como trabalho original (FIELD, 2009, p.271). 

 

 Com o exemplo do roteiro de Francis Ford Coppola na adaptação do livro O 

Grande Gatsby (1974), de F. Scott Fitzgerald, que não foi bem-sucedida, Field lembra 

que a adaptação não pode ser palavra por palavra. Para Stam, a questão da fidelidade 

ganha ainda mais aceitação por algumas adaptações não conseguirem captar o que há de 

mais apreciativo nos livros para a linguagem do cinema, o que faz alguns espectadores 

considerarem que há melhores chances de a adaptação ser aceitável se seguir o máximo 

possível o original. “Mas a mediocridade de algumas adaptações e a parcial persuasão da 

‘fidelidade’ não deveriam levar-nos a endossar a fidelidade como um princípio 

metodológico (STAM, 2008, p.20). 

 

É complicado também exigir que a adaptação seja completamente copiada do 

original pela própria convergência de mídias, como afirma Ismail Xavier. 

 

A interação entre as mídias tornou mais difícil recusar o direito do cineasta a 

interpretação livre do romance ou pela de teatro e admite-se até que ele pode 

inverter determinados efeitos, propor outra forma de entender as passagens, alterar 

a hierarquia de valores (...) (XAVIER, 2003, p. 61) 
 

 

Não há como prever se a fidelidade ao original faz diferença na qualidade do 

material, mas para Robert Stam (2008) não se sabe se seguir completamente o livro de 

forma estrita é possível. Afinal, o cinema traz uma gama de linguagens que não podem 

ser utilizadas no material somente escrito. 

 

A passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um meio 

multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com palavras (escritas e 

faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e imagens fotográficas animadas, 

explica a pouca probabilidade de uma fidelidade literal (STAM, 2008, p.20). 
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Ainda falando de cinema, quando o filme ousa em criar uma linguagem 

independente da que está presente no texto, as reações podem ser de rejeição. Há, por 

exemplo, leitores ávidos de Shakespeare que não se mostraram contentes com a 

adaptação de Baz Luhrmann em Romeu + Julieta (1996), que transporta a Verona do 

clássico para uma praia da Califórnia nos dias atuais, em que os personagens continuam 

recitando as passagens tal qual o original, ainda que sob trilha sonora mais moderna.  

 

A noção de fidelidade (e, conseqüentemente, submissão) estilística do filme em 

relação ao livro que adapta – traço fundamental não só nos primeiros debates 

teóricos acerca da adaptação cinematográfica, como também do ponto de vista de 

boa parte da crítica e dos espectadores – tende a criar uma relação de primazia em 

relação às obras; isto é, impõe um valor pregresso, no texto-fonte, que o filme 

deveria capturar e adequar a seus códigos representativos. (SILVA, 2009, p.3) 
 

 

O que se exige da produção de uma adaptação está mais próxima de uma 

“tradução” do que propriamente uma “adaptação”. Mas o processo é bem mais complexo 

do que se comumente pensa e não se trata simplesmente de transpor passagens inteiras 

para o roteiro e filmá-las. Isso nem mesmo poderia ser comparada a um processo de 

tradução, que, embora muitos considerem diferente da adaptação, ainda envolve uma 

complexa análise de equivalência de expressões e outros preceitos lingüísticos, o que não 

é tão simples quanto se pensa. 

 

Como Hutcheon lembra, muitos teóricos recentes definem que tradução “envolve 

uma transação entre textos e línguas e, portanto, ‘é um ato de comunicação tanto 

intercultural quanto intertemporal'” (BASSNETT apud HUTCHEON, 2013, p.40). Nesse 

caso, a tradução se torna menos afastada da adaptação, mas ainda muitas diferenças as 

tornam distantes. 

 

Em vários casos, por envolver diferentes mídias, as adaptações são 

recodificações, ou seja, traduções em forma de transposições 

intersemióticas de um sistema de signos (palavras, por exemplo) para outro 

(imagens, por exemplo). Isso é tradução, mas num sentido bem específico: 

como transmutação ou transcodificação, ou seja, como necessariamente 

uma recodificação num novo conjunto de convenções e signos 

(HUTCHEON, 2013. p.40) 
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Uma websérie como The Lizzie Bennet Diaries mostra mais ainda como a 

adaptação se torna distante da tradução. A própria mudança de época, do século XVIII 

para o século XXI, não mais na Inglaterra rural, com a pequena nobreza, mas nos Estados 

Unidos, em uma família de classe média. Somente essas duas alterações carregam outras 

dezenas de outras alterações, que vão da personalidade das personagens, suas profissões, 

angústias e novas maneiras de se relacionar.  

 

O processo de adaptação pretende, ainda, tornar a obra reconhecível para os fãs, 

caso contrário, não faria tanto sentido para ter mais audiência a escolha de um livro 

famoso para adaptar. Tornar reconhecível, inclusive na sua essência, é um desafio da 

adaptação para a websérie. Embora nem sempre seja possível identificar a série como 

ocorre com o espectador seguinte, que desconhecia que o vídeo era baseado numa obra e 

julgava ser uma pessoa falando apenas sobre isso, como pode ser visto nos comentários 

do primeiro episódio da série no Youtube.15  

 

                                                           
15 ParallaxVue “Eu não tenho ideia do que vocês estão falando, mas eu quero dizer a você que você é uma 

garota extremamente bonita e muito competente com a câmera. Você me lembra uma jovem Julia Roberts 

mas não tão estranha. Desculpe por não estar assistindo os seus vídeos! A verdade é que você e eu não 

temos uma única coisa em comum.Eu nem sei como achei o seu canal do Youtube (...)”. 

Bellatrix22:”Ela está atuando. Isso é baseado no livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen”. 

ParallaxVue:” Entendo. Bem, ela parece muito talentosa. Obrigado pela informação!” 

Bellatrix22:” De nada “. 

 



36 

 

 

Figura 4. Print screen dos comentários do primeiro capítulo tirado no dia 19 de março de 2014. Imagem: 

divulgação. 

 

 

 De acordo com um dos idealizadores de The Lizzie Bennet Diaries, Bernie Su, em 

um texto retirado de seu Tumblr e publicado no site oficial da websérie, o processo de 

escolha de quais personagens iriam permanecer na adaptação levou em conta as 

características do tempo e do local da nova versão. 

 

Early in development, Hank and I chatted about which characters to include and 

which to cut out. More characters (especially in the early settings) would mean 

casting, feeding, writing and developing for them. Hank pointed out early on that 

he thought that Mary and Kitty weren’t absolutely necessary to the story – Which I 

totally agreed with (…) Another thing to consider is our setting, we’re in 2012, 

and we’re in America. I’m not saying that a family can’t have 5 daughters, but it’s 

definitely far less likely in this era than it was in the 18th century. 16 (SU, 2012) 

                                                           
16 Logo no desenvolvimento, Hank e eu discutimos sobre quais personagens incluir e quais cortar. Mais 

personagens (especialmente nas filmagens iniciais) significariam escalação, alimentação, roteiro e 

desenvolvimento para eles. Hank apontou logo que achava que Mary e Kitty não eram absolutamente 

necessárias à história – No que eu totalmente concordei (...) Outra coisa a se considerar é nossa  

ambientação, nós estamos em 2012, e estamos na América. Eu não estou dizendo que uma família não 

possa ter cinco filhas, mas é definitivamente menos provável nessa época do que era no século XVIII. 

(Tradução nossa. A explicação está no endereço http://berniesu.tumblr.com/post/21093974177/lizzie-

bennet-diaries-bts-where-are-mary-and-kitty) 
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A mostra do processo de criação de Bernie Su e Hank Green revela os desafios da 

adaptação, levando em conta o orçamento do projeto e a data em que a história se 

passará, o que leva novamente aos dilemas da adaptação e como eles podem influenciar a 

produção. 

 

  Adaptação como um produto 

 

Como um produto, Hutcheon (2013, p. 38) ressalta o pensamento do roteirista do 

filme Adaptação (2002), Charlie Kauffman (que é representado por Nicolas Cage na 

história), de que a adaptação envolvia se “apossar” da história de outra pessoa e filtrá-la 

de acordo com seus interesses, sensibilidade e talentos, como a maneira que o adaptador é 

antes interpretador e depois inventor.  A personagem ainda tinha receio de adaptar um 

livro de um autor que ele respeitasse. 

 

Alguns autores não veem com bons olhos as adaptações. Até mesmo Virgínia 

Woolf criticou a versão cinematográfica de Clarence Brown de 1935 para o livro Anna 

Karenina, de León Tolstói (1877). Mas isso não significa que as opiniões sejam sempre 

assim, como coloca Rosemari Sarmento (2012): 

 

Mas esse tipo de reação literária, negativa às adaptações da literatura para o 

cinema não é regra, muito pelo contrário. Muitos escritores reconhecem que de 

certa maneira uma adaptação cinematográfica do seu livro virá não só como 

transcrição da obra para outra linguagem, mas como instauradora de novos 

significados. Justamente por se apresentar numa linguagem diferente talvez haja 

uma perpetuação maior de sua obra, já que vivemos numa época em que a imagem 

tem uma instância de poder consagrado (SARMENTO, 2012, p.15). 

 
 

Muitos autores, inclusive, participam da adaptação de seus livros, como até 

mesmo os dirigem, como Stephen Chbosky, na versão cinematográfica homônima de seu 

livro As Vantagens de Ser Invisível (2012). J.K. Rowling também participou bastante da 

produção dos filmes da sua série de livros, Harry Potter, assim como Anne Rice foi 

roteirista na adaptação homônima de seu livro, Entrevista com o Vampiro, sob direção de 

Neil Jordan, lançada em 1994. 

 

 Mas para quem não conta com a participação do escritor na execução do filme, 

enfrenta-se com o desafio de como será feita a adaptação. Quando uma obra é bastante 
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aclamada, torna-se ainda mais desafiadora a maneira como será adaptada. O caminho 

mais seguro – pelo menos pela perspectiva de críticas e recepção do público – é torná-la a 

mais parecida possível com a obra original, incluindo a época e as passagens, o que não 

desmerece, em absoluto, a sua produção. 

 

 A versão mais atual para o cinema de Orgulho e Preconceito foi lançada em 

2005, dirigida por Joe Wright, com Keira Knightley no papel principal, o que lhe rendeu 

uma indicação ao Oscar como Melhor Atriz. A adaptação foi bastante elogiada por 

muitos fãs da obra e conseguiu firmar seu estilo cinematográfico, sem perder a essência 

do romance, situando a história na mesma época do livro. 

 

 Mas tornar a adaptação totalmente preocupada em seguir os passos do livro pode 

também comprometer sua qualidade cinematográfica. É preciso que o filme mantenha sua 

marca como obra da sua mídia, além de se basear no texto original, o que consiste em 

desafio que acaba tornando várias adaptações pouco significantes, tanto no cinema 

quanto na televisão e agora na Internet. Como afirma Sarmento (2012, p. 14), 

“objetivando exprimir exatamente a mesma coisa que o romancista, o adaptador deturpa a 

forma romanesca e na tentativa de respeitá-la se contenta em pôr em imagens um mundo 

já significado ao invés de criar suas próprias significações”.  

 

 Citando Barthes (1999), Marcel Álvaro de Amorim (2010) lembra que o 

espectador também tem um papel de exercitar a leitura do filme, apreciando a obra 

cinematográfica, construindo sentidos para ela. Portanto, a fidelidade cinematográfica de 

uma adaptação pode exagerar ao ponto de perder a essência do literário, com se uma obra 

somente pudesse ter uma leitura. As tão esperadas semelhanças não podem ser o principal 

parâmetro para que se avalie uma adaptação. Na Internet, a pluralidade de visões 

possibilita uma leitura diferenciada de uma obra, o que pode ser uma oportunidade de se 

ter uma adaptação interessante, até mesmo para os mais fanáticos. 

  

 Hutcheon (2013) lança a pergunta: por que adaptar? A resposta pode ser tanto 

para promover mais interpretações sobre uma história quanto econômico. Como afirma 

Ikeda (2012), uma transposição da literatura para o cinema pode sofrer influência do 
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circuito mercadológico para o qual ela foi realizada. Desde a produção ao produto final, a 

adaptação vai seguir as regras do mercado. 

 

Essa influência econômica, ainda que esteja presente na indústria do livro, me 

parece ser mais crucial na cinematográfica, em que os valores movimentados são 

mais expressivos, pois o filme depende de um financiamento muito mais elevado. 

Dessa forma, a adaptação de uma obra literária para o cinema sofre mudanças 

provocadas não apenas por questões estéticas, mas também por questões 

econômicas, que influenciam, direta ou indiretamente, o teor do filme (IKEDA, 

2012, p.5) 

 

 

 O lucro fácil de títulos já conhecidos pelo público influencia também na 

adaptação constante para o cinema de HQs (tendo os quadrinhos da Marvel como uma 

fonte constante de roteiros para as telas), de vídeo games (a exemplo da lucrativa franquia 

Resident Evil, com o primeiro filme lançado em 2002, estrelada por Milla Jovovich) e 

musicais (a exemplo de Chicago, de 2002, de Rob Marshall, que ganhou 6 Oscar), 

porque, de acordo com Hutcheon (2013, p. 126), são “apostas seguras num público já 

pronto”. 

 

 Utilizando o exemplo do filme Alice no País das Maravilhas (2010), dirigido por 

Tim Burton, Ikeda (2012, p.6) afirma que a roteirista, Linda Woolverton (Responsável 

pelos roteiros de O Rei Leão, de 1994, e A Bela e a Fera, de 1991), foi escolhida pelo 

estúdio, a Disney, para “atenuar o ímpeto visual de Burton para estabelecer uma narrativa 

fluida que agradasse todos os tipos de público”. Tim Burton é conhecido por dirigir 

filmes com aspectos sombrios como Edward, Mãos de Tesoura (1990) e a adaptação do 

musical Sweeney Todd (2007). Dessa maneira, é claro observar como, além do 

dialogismo e dos paratextos, a indústria cinematográfica tem um papel decisivo na 

produção da adaptação. 

 

 Longe de se preocupar com a maneira de transpor a narrativa de Lewis Carroll, a 

nova versão de Alice se preocupou, inclusive, em criar um roteiro tão diferente do 

original, que, de acordo com Ikeda, o filme se parecia mais com o clássico O Mágico de 

Oz (1939) do que com a escrita de Carroll. 

  

Para aumentar suas probabilidades de atrair interesse de todos os tipos de 

público, o tom particularmente excêntrico da caligrafia pessoal de Tim Burton 

foi reduzido aos delírios visuais, através de uma extravagante direção de arte e 
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de figurinos luxuosos, enquanto a narrativa de Alice permaneceu límpida, sem 

ensejar dúvidas para o espectador (IKEDA, 2012,  p.9) 

 

 A lógica do lucro não passa despercebida também na televisão, mas na Internet 

cria novo significado. A websérie The Lizzie Bennet Diaries surgiu a passos tímidos, 

principalmente sem o investimento financeiro das grandes adaptações televisivas e 

cinematográficas. De acordo com o artigo do site GigaOm, Liz Shannon Miller afirma 

que o investimento saiu do bolso de Hank Green, que desenvolveu o show.  

 

Meses depois do início da série, cada dinheiro recebido em um mês pagaria o mês 

seguinte de produção e assim por diante, até que conseguiram o investimento do DECA, 

uma companhia midiática que promove programações em plataformas femininas. Após o 

sucesso e o fim da série, os produtores iniciaram uma campanha para arrecadar fundos a 

fim de produzir e vender os DVDs da adaptação.  

 

Até abril de 2013, a campanha tinha arrecadado mais de 430 mil dólares que iriam 

para financiar a nova adaptação dos produtores, desta vez, do inacabado livro da autora, 

Sandition, na websérie Welcolme to Sandition. Desta maneira, fica claro a diferença da 

produção desta adaptação para outras em meios midiáticos como cinema e televisão. 

 

Sem precisar do aval dos grandes estúdios de Hollywood, as chamadas “majors”, 

The Lizzie Bennet Diaries contou com 1 ano de planejamento de Hank Green e Bernie Su 

para pensar numa maneira diferente de exibir uma história tão conhecida e de várias 

adaptações. A falta de maiores investidores possibilitou uma liberdade mais ampla e até 

arriscada, mas que resultou em 100 mil visualizações no primeiro dia que o episódio 

ficou online, em abril de 2012. 

 

A maneira como The Lizzie Bennet Diaries é conhecida, o seu produto final, 

carrega as vozes dos escritos de Jane Austen, bem como os de Hank Green e Bernie Su, 

já acostumados com webséries e plataforma transmidiática. A recepção do público – em 

parte novo no mundo de séries do Youtube e em parte já conhecido – foi a parte 

fundamental para que o projeto seguisse adiante. 
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Diferente de outros meios midiáticos, que entrega o produto já pronto ao público e 

apenas espera se obterá lucro ou não, The Lizzie Bennet Diaries conseguiu apoio 

financeiro de acordo com as visualizações, comentários e compartilhamento dos fãs, que 

se tornaram parte de um processo colaborativo de produção da adaptação de uma obra 

aclamada, isso sem mencionar a chamada transmídia – até agora (com observação 

realizada em 19 de março de 2014) o primeiro episódio teve 16. 673 “gostei” e 290 “não 

gostei” no Youtube, com 1.592.795 visualizações. Desta forma, a mídia em que foi 

colocada foi fundamental na formação da identidade desta nova versão. 
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3. A NARRATIVA 

 

Neste segundo capítulo, será discutida a questão da narrativa para depois entrar 

nas suas ramificações: a narrativa seriada e a narrativa transmídia. A primeira é 

necessária por se levar o caráter serializado de The Lizzie Bennet Diaries, mesmo que esta 

seja diferente da maioria dos produtos do gênero, que são feitos para a televisão. Ainda 

assim é necessário estudar como são pensadas as características da serialidade para 

compará-la ou até estabelecer diferenças com o objeto estudado. A segunda por ser um 

dos maiores destaques que a websérie atribui ao mundo serialístico de forma inovadora. 

Será interessante, então, estudar como a transmídia é inserida no campo da narrativa da 

história. 

 

3.1. O desenvolvimento e construção da narrativa 

A narrativa está presente no dia a dia do ser humano. Desde os filmes às histórias 

para dormir, é possível identificar os elementos de uma narrativa mesmo sem ser um 

estudioso no assunto. Como fala Jonathan Culler, “Muito cedo, as crianças desenvolvem 

o que se poderia chamar de uma competência narrativa básica: exigindo histórias, elas 

sabem quando você está tentando enganá-las, parando antes de chegar ao final” 

(CULLER, 1999, p. 85). Dessa maneira, estudar os elementos básicos da narrativa é um 

conhecimento que começou a ser compreendido há muito tempo. 

Para se entender como é construída uma história e como ela é passada para a 

serialização, para este trabalho há que se compreender o que é a ficção – nem sempre 

narrativas seriadas são ficcionais, mas deve-se levar em conta que como The Lizzie 

Bennet Diaries é ficção, é importante entender o conceito. De acordo com Yves Reuter, 

“a ficção designa o universo encenado pelo texto: a história, as personagens, o espaço-

tempo. Ela se constrói progressivamente, seguindo o fio do texto de sua leitura” 

(REUTER, 2002, p. 27). Para se começar a analisar a websérie The Lizzie Bennet Diaries, 

é preciso levar em conta o material fonte e, por isso, estudar como se estrutura a 

narrativa. 
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Para analisar os elementos da narrativa é preciso lembrar que, de acordo com 

Reuter, “toda história se compõe de estados e ações” (REUTER, 2002, p.29) e 

complementado por Abbott, “narrative is the representation of an event or a series of 

events17” (ABBOTT, 2002, p.12). Cândida Villares Gancho (2002, p.11) estrutura o 

enredo nas seguintes partes: a exposição, que normalmente acontece no começo da 

narrativa; a complicação, onde o enredo começa a desenvolver os conflitos; o clímax, que 

é o ponto culminante da narrativa; o desfecho, que é a solução dos conflitos, decorrendo 

num final feliz ou não. Jonathan Culler também considera que “deve haver uma situação 

inicial, envolvendo algum tipo de virada e uma resolução que marque a mudança como 

sendo significativa” (CULLER, 1999, p.86).  

Em Orgulho e Preconceito, a exposição já acontece nas primeiras páginas na 

apresentação da família Bennet, com as nuanças das personalidades dos pais e das filhas. 

A complicação começa quando a Sra. Bennet descobre que o Sr. Bingley, solteiro e rico, 

alugou uma casa na vizinhança. A partir da chegada do Sr. Bingley, a vida de Jane e 

Elizabeth Bennet não será a mesma, no caso da última porque o Sr. Darcy vem com ele. 

O Sr. Bingley se apaixona por Jane, enquanto Elizabeth detesta o Sr. Darcy. Após a 

aparição de outras personagens, a família Bennet sofre com a fuga da filha mais nova, 

Lydia, com o Sr. Wickham, o que é o clímax da história, uma vez que na época tal 

comportamento era um escândalo e manchava a reputação de todas as irmãs, fazendo 

com que Elizabeth (que já mudou de opinião em relação à Darcy) não possa se casar com 

quem ama. A resolução é quando o Sr. Darcy encontra os dois e acaba pagando o dote 

para que Wickham case com a moça, o que confirma a boa opinião que Elizabeth tem 

sobre ele.Darcy e Elizabeth se casam, o que representa o estado final. 

Na websérie The Lizzie Bennet Diaries, a apresentação já acontece nos primeiros 

episódios quando Lizzie apresenta os pais (através de encenação), as irmãs e a melhor 

amiga, Charlotte. As complicações surgem também nos primeiros episódios quando 

Lizzie encena sua mãe exigindo que seu pai vá falar com Bing Lee, um rico estudante de 

Medicina que se mudou para a vizinhança- equivalente ao Sr. Bingley no original -, para 

que faça com que o rapaz se interesse por uma de suas filhas, embora a ação comece a 

acontecer quando Jane e Lizzie encontram o rapaz pela primeira vez, que é relatado no 

                                                           
17  “narrativa é a representação de um evento ou uma série de eventos”. Tradução nossa. 
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quinto episódio. A dinâmica acontece ao longo dos episódios e alcança o clímax quando 

Lydia, depois de uma briga com Lizzie, aceita que Wickham filme as relações sexuais 

dos dois e logo após o vídeo aparece em um site com uma contagem regressiva para ser 

liberado. O conflito encontra uma resolução quando Darcy impede que Wickham libere o 

vídeo com as imagens de Lydia para a Internet ao comprar a empresa que hospeda o site.  

Lizzie e Darcy ficam juntos no final.   

 

Figura 5. Lizzie encenando a Sra. Bennet, enquanto Charlotte faz o papel de Sr. Bennet, no episódio 1. 

Imagem: divulgação. 

 

3.1.1. As personagens, o espaço e o tempo. 

Na narrativa é importante levar em conta as personagens, o espaço e o tempo. De 

acordo com Cândida Vilares Gancho, a personagem é “um ser fictício que é responsável 

pelo desempenho do enredo; em outras palavras, é quem faz a ação” (GANCHO, 2002, 

p.14) ou como diz Reuter, as personagens “permitem as ações, assumem-nas, vivem-nas, 

ligam-nas entre si e lhes dão sentido” (REUTER, 2002, p. 41). Tanto na obra original e 

especialmente na websérie, a história segue a personagem principal, mesmo que ela ainda 

analise mais as ações de outras personagens do que as dela própria, para só depois ter os 

seus próprios assuntos a serem discutidos. 

E.M. Forster (2004, p. 85) divide as personagens em planas ou redondas. A 

personagem plana tem “um número pequeno de atributos” (GANCHO, 2002, p.16), que a 
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torna reconhecível ao leitor, é bem pouco complexa. Para Forster, as personagens planas, 

“na sua forma mais pura, são construídas ao redor de uma ideia ou qualidade simples, 

quando neles há mais de um fator, apreendemos o início de uma curva nas direções dos 

redondos” (FORSTER, 2004, p.85). Essas personagens, de acordo com Forster (2004, 

p.85), ainda são caracterizadas por serem tipos ou até caricaturas. As primeiras têm 

características típicas de ordem sociais, morais, econômicas, enquanto as segundas 

possuem características ridículas e sempre fixas (GANCHO, 2002, p.16-17).  

Já a personagem redonda possui mais características físicas, morais, psicológicas, 

ideológicas, etc (GANCHO, 2002, p. 17-8). Forster ainda afirma que esse tipo de 

personagem transparece emoções que são mais críveis ao leitor: “só as pessoas redondas 

foram feitas para atuar tragicamente em qualquer extensão de tempo, e só elas podem 

despertar em nós quaisquer sentimentos que não sejam o de humor e o de adequação” 

(FORSTER, 2004, p.90). 

Na obra estudada, a Sra. Bennet, assim como as filhas Lydia e Kitty, pode ser 

vista como personagem plana. A Sra. Bennet representa o tipo de mãe de classe mais 

baixa, ansiosa por um casamento vantajoso com as filhas, como é relatado no trecho do 

primeiro capítulo: “já a mente dela era bem menos difícil de destrinchar. Era uma mulher 

de pouca percepção, escassa instrução e dona de duvidoso temperamento (...) O objetivo 

de sua vida era casar as filhas (...)” (AUSTEN, 2013, p. 105-6). Já Elizabeth, e sua amiga 

Charlotte e o próprio Sr. Darcy podem ser vistos como personagens redondas, por 

apresentarem diversas nuanças de seu comportamento e amadurecimento ao longo da 

narrativa.  

Tratando-se dos designantes nominais18, o próprio nome é um indício de algumas 

características da personagem. Para David Lodge, “em um romance, os nomes nunca são 

por acaso. Sempre significam, ainda que algo corriqueiro. Escritores cômicos, satíricos e 

didáticos podem se dar ao luxo da invenção exuberante e da alegoria óbvia ao nomear 

seus personagens” (LODGE, 2011, p. 49). Segundo Reuter (2002, p.102), o nome pode 

remeter a uma época. Isso se mostra claramente na diferenciação de Elizabeth, em 

Orgulho e Preconceito, para Lizzie, na adaptação. O primeiro é um nome próprio de sua 

                                                           
18 Em A Análise da Narrativa, Yves Reuter se refere aos designantes como equivalentes “unidades que 

designam as personagens” (REUTER, 2002, p.100). Já a categoria nominal tem relação com “nome, 

prenome, sobrenome, etc”(REUTER, 2002,  p.101). 
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época e, por não se tratar de apelido, carrega toda a seriedade e credibilidade que é 

dirigida do narrador a ela. Não que ela não seja chamada de “Lizzie” pelos entes 

queridos, mas normalmente ela apresenta a si mesma como Elizabeth. Já na websérie, 

ambientada nos dias atuais, o nome pareceria sério demais para uma jovem que quer seu 

próprio vlog na web, além de todas as personagens – motivadas pelas próprias maneiras 

dos jovens da época atual – chamarem-na normalmente pelo apelido. Nomes mais sérios 

como Fitzwilliam Darcy foram alterados para, por exemplo, William Darcy. Outra 

personagem que também se chama Fitzwilliam na história original teve o nome reduzido 

para Fitz para que pudesse soar mais jovial e informal, como a sua adaptação acaba 

sendo. 

Como visto no capítulo anterior, a adaptação leva em conta muitas perspectivas, 

incluindo o contexto em que é apresentada. Outra alteração relevante feita na adaptação 

em relação ao nome foi com Bing Lee, que é originalmente o Sr. Bingley no livro. Sobre 

essa modificação, um dos roteiristas e diretor da websérie Bernie Su explica: 

 

The origins of “Bing Lee” actually came from Hank in the very early stages of 

development. He noted that in the book, everyone just refers to him as Bingley and 

thought that it’d be silly for everyone to call him that with our series set today. Yes 

it’s true, we could have just referred to him by his first name (Charles) but Hank 

thought it’d be stronger to keep the connection phonetically, and hence Bing Lee. 

He recently admitted to me that at first he felt it was awkward saying Bing (pause) 

Lee vs Bingley, but he got used to it pretty quickly, which is what we’re hoping the 

rest of you awesome viewers experience19 (SU, 2012). 

 

 Reuter ainda afirma que “o nome remete a uma área geográfico-cultural” e 

também a um gênero e distingue grupos de personagens (REUTER, 2002 , p. 102). No 

primeiro, a visualização disso pode ser vista no mesmo exemplo de Bing Lee, na 

adaptação. Embora na obra original todos sejam provenientes da Inglaterra, na websérie 

existe uma diversidade de gênero. Com Bing Lee, a mudança de nome permitiu que a 

personagem pudesse ter outra origem geográfico-cultural, como diz Bernie Su: 
                                                           
19 “As origens de “Bing Lee”, na verdade, vieram de Hank, nas primeiras etapas de desenvolvimento. Ele 

notou que, no livro, todos se referiam a ele como Bingley e achou que seria tolo se todo mundo o chamasse 

assim com nossa série ambientada hoje. Sim, é verdade, nós podíamos apenas nos referir a ele por seu 

primeiro nome (Charles), mas Hank achou que seria mais forte se mantivéssemos a conexão foneticamente 

e, portanto, Bing Lee. Ele recentemente admitiu para mim que, a princípio, ele sentiu que era esquisito 

dizer Bing (pausa) Lee em vez de Bingley, mas ele se acostumou com isso bastante rápido, o que é o que 

estávamos esperando que o resto de vocês, incríveis espectadores, experienciem”. Tradução nossa. 
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So what does that mean that his name is Bing Lee? Well first off, as speculated, 

he’ll be of asian descent which as a result makes Caroline (Bing’s sister) into an 

asian as well. This immediately solved one of Hank and my early requirements for 

this show that the entire cast not be all caucasian. We both strongly felt that we 

needed to have other races in our series to accurately represent our setting of 

contemporary America20 (SU, 2002). 

 

 Com relação ao nome remeter a um gênero, isso é observado tanto no livro quanto 

na websérie. Já na distinção entre personagens, a websérie distingue jovens e mais velhos 

chamando os primeiros por nome ou apelido – ou no máximo apenas pelo sobrenome, 

como ocorre com Darcy – e os mais velhos pela colocação de Mr. (Sr.) antes. No livro, é 

possível ver quem é mais rico, pela denominação de lady De Bourgh, que não é apenas 

Sra. De Bourgh.  

Interessante observar que na websérie, o personagem Ricky Collins ainda insiste 

em ser chamado de Sr. Collins, já que ele está investindo em webvídeos e deseja ser 

considerado importante, o que causa estranheza em Lizzie, dado ao fato de ele ser jovem, 

o que certamente não acontece no livro 

O espaço em Orgulho e Preconceito é uma cidade fictícia de Meryton, em 

Hertfordshire, na Inglaterra rural. Ao contrário de obras como O Morro dos Ventos 

Uivantes, de Emily Brontë, a paisagem não resume tão bem as personagens em metáforas 

e Jane Austen não passa muitas linhas descrevendo-a. O espaço serve para facilitar ou 

dificultar situações da história, mas nunca tendo tanto destaque na narrativa, exceto para 

mostrar as diferenças dos moradores do condado para os recém-chegados de Londres. 

Isso pode ser, de acordo com Marie-Laure Ryan, o que ela chama de “textualization of 

space”: “this textualization becomes a narrativization when space is not described for its 

                                                           
20 “Então, o que quer dizer que seu nome seja Bing Lee? Bem, em primeiro lugar, como especulado, ele 

seria descendente de asiático, o que, como resultado, torna Caroline (irmã de Bingley) em uma asiática 

também. Isso imediatamente resolveu um dos primeiros requerimentos de Hank e eu para este show de que 

todo o elenco não fosse caucasiano. Ambos sentimos que precisávamos de outras raças na nossa série para 

representar precisamente nossa ambientação na América contemporânea”. Tradução nossa. 
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own sake, as it would be in a tourist guide, but becomes the setting of an action that 

develops in time21” (RYAN, 2002, p.423). 

Com uma pouca variação de conhecidos ou de formas de entretenimento, é 

possível observar, através do espaço, como a vida dos Bennet parece simplória perante a 

diversidade que a capital oferecia, o que é representado em Bingley, Caroline Bingley e 

Darcy. Como afirma Ryan, “narrative worlds can be structured by oppositions between 

colonizing countries and colonized regions; between town and country22” (RYAN, 2009, 

p. 429). 

Na websérie, o espaço é a casa da família Bennet, na Califórnia, nos Estados 

Unidos. Através da sua narrativa, pode-se deduzir que os espaços freqüentados pelas 

irmãs são sempre os mesmos – como o Carter´s – variando apenas para a casa de Bing 

Lee, o VidCon e a empresa de Darcy. Mas ao contrário da obra original a vida não é tão 

monótona – embora seja falado que nada acontece muito na cidade onde elas moram – e, 

principalmente através da Internet, há opções. Com relação às pessoas, sendo a própria 

Califórnia um estado de culturas diversificadas nos Estados Unidos, os criadores 

afirmaram que a diversidade “era requerida”23. 

De acordo com Luís Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira, o 

espaço serve para situar as personagens no espaço físico, no tempo, em relação a outras 

personagens (um espaço social, como visto no tratamento diferente de pessoas do nível 

de Elizabeth, no material fonte, para pessoas do nível de Bingley e Darcy), às suas 

características existenciais e pelas formas de expressão (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, 

p.68). 

O tempo também é fundamental na narrativa. Referindo-se a indicações de tempo, 

Reuter considera que “quanto mais precisas forem, em harmonia com aquelas que regem 

                                                           
21 “Essa textualização se torna uma narrativização quando o espaço não é descrito por sua conta própria, 

como seria em um guia turístico, mas se torna cenário de uma ação que se desenrola em tempo”. Tradução 

nossa. 

22“Mundos narrativos podem ser estruturados por oposições entre países colonizadores e regiões 

colonizadas; entre cidade e campo”. Tradução nossa 

23 No original do site oficial da websérie, em resposta à pergunta “Was the cast always meant to be 

diverse?” (o elenco sempre foi pensado para ser diversificado), há a resposta “ Yes. Modernized story set in 

the cultural melting pot of California, USA. Diversity required (Sim. História modernizada é localizada na 

panela de mistura cultural da Califórnia, EUA)”.Tradução nossa. 
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nosso universo, mais remeterão a um saber que funciona fora do romance e mais 

participarão, com outros procedimentos (...) da construção do efeito do real (REUTER, 

2002, p.57). Para Santos e Oliveira, a narrativa “elege o tempo como um elemento 

fundamental para situar e identificar aquilo que se narra” (SANTOS; OLIVEIRA, 2001, 

p. 53). 

De acordo com Cândida Vilares Gancho, o tempo de uma narrativa pode estar 

ligado tanto à época em que se passa a história quanto à duração desta (GANCHO,2002, 

p. 20).  No caso da obra original e da websérie, ambos se passam na exata época em que 

foram escritos ou produzidos. Com relação à duração, The Lizzie Bennet Diaries tem uma 

passagem de tempo ainda mais curta que Orgulho e Preconceito, porque os episódios 

seriam para retratar a vida de Lizzie em tempo aproximado da realidade. Não faria 

sentido se os vídeos mostrassem uma passagem do tempo enquanto os espectadores 

precisam ver o que se passa na vida da vlogueira em “tempo real”.  

 

3.1.2. A Narração 

A narração, para Yves Reuter, “designa as grandes escolhas técnicas que regem a 

organização da ficção na narrativa” (REUTER, 2002, p. 59). A maneira do como contar, 

quando contar, através de quem ou de que fato contar, tudo isso faz parte de uma série de 

escolhas que a narração segue quando começa o enredo. Antes de começar a discorrer 

sobre o assunto, é preciso fazer uma ressalva do próprio Reuter de que 

O escritor é um ser humano que existiu ou existe, em carne e osso, no nosso 

universo. Sua existência se situa no “não-texto”. Ao seu lado, o narrador – 

aparente ou não - só existe no texto e mediante o texto, por intermédio de suas 

palavras. De qualquer modo, ele é um enunciador interno: aquele que, no texto, 

conta a história (REUTER, 2002, p.19). 

 

 Pode parecer difícil separar o autor do narrador – especialmente quando o último 

não está entre as personagens – mas exemplos como o narrador Lemony Snicket da série 

literária Desventuras em Série existem para pontuar a diferença. Já em obras como O 

Morro dos Ventos Uivantes – que é narrada, em parte, por Nelly Dean, que trabalhava na 

casa dos protagonistas – e O Grande Gatsby – cujo narrador é o amigo dos protagonistas, 
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Nick Carroway – é possível ver com mais clareza que o autor não é o narrador da 

história. 

 No papel de narrador, H. Porter Abbott fala de narrador homodiegético e 

heterodiegético, uma ideia de Gérard Genette: “if a character narrates who also plays a 

role in the diegesis (…), it is called homodiegetic  narration. lf a voice situated outside the 

action narrates, as in the example from Hemingway, it is called heterodiegetic 

narration24” (ABBOTT, 2002, p. 68. Grifo no original). Vale observar que isso vai mudar 

na adaptação da obra estudada. No material fonte, a narração é heterodiegética, sem que a 

pessoa que narre participe dos acontecimentos da trama. Já na websérie, a narração é 

homodiegética, uma vez que quem “narra” o que acontece é a própria Lizzie Bennet, que 

participa totalmente das ações da história. Até mesmo quando a narração muda, em raros 

momentos, para Charlotte ou Lydia, as duas também têm ligação com a história. 

 

 Alfredo Leme Coelho Carvalho, ao falar de autor onisciente, fala da atitude 

neutra, de “apenas relatar os pensamentos, sentimentos e fatos” e da onisciência crítica ou 

interpretativa, que, com relação aos fatos externos, o autor pode “não só relatá-los, como 

também fazer comentário sobre eles” (CARVALHO, 2012, p. 6). O narrador de Jane 

Austen pode ser visto através da segunda categoria. Mesmo que não se intrometa 

diretamente na história, sua opinião fica bastante visível ao longo do texto, como no 

trecho a seguir:  

A apresentação foi agradável, ainda que não extraordinária. Depois de uma ou 

duas canções, e antes que ela pudesse responder aos vários pedidos para cantar de 

novo, foi avidamente sucedida ao piano por sua irmã Mary, que havendo 

trabalhado duro em busca de conhecimento e realizações, em conseqüência de ser 

a única filha sem atrativos da família, estava sempre impaciente para aparecer 

(AUSTEN, 2013, p.128). 

 

 

 Com relação aos modos narrativos, Yves Reuter enumera dois: o contar e o 

mostrar. O primeiro é aquele em que “a mediação do narrador não é oculta. É visível. O 

narrador é aparente e não dissimula sua presença. Já o segundo, a impressão que o leitor 

tem é de que a história se desenrola, sem distância, diante dos seus olhos” (REUTER, 

                                                           
24  “ se uma personagem que narra também tem um papel na diegese, é chamada de narração 

homodiegética. Se uma voz situada fora da ação narra, como no exemplo de Hemingway, é chamada de    

narração   heterodiegética” . Tradução nossa. Grifo do autor. 
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2002, p.60). Orgulho e Preconceito se encaixa na primeira categoria, até mesmo com 

relação às cenas e os sumários. 

 

 De acordo com Reuter (2002, p.60), as cenas, “passagens textuais que se 

caracterizam por uma forte visualização”, com a presença dos diálogos entre os 

personagens como se ocorressem bem na frente do leitor, acontecem no modo do mostrar. 

Carvalho sintetiza a cena como “a narrativa dos fatos na sua sequência temporal imediata, 

podendo incluir diálogos ou não” (CARVALHO, 2012, p.47). Já os sumários são “uma 

clara tendência de resumo e se caracterizam por uma visualização menor”, fazem parte do 

contar (REUTER, 2002, p. 61). No material fonte, longos parágrafos são dedicados a 

narrar detalhes sem a presença dos diálogos. Por exemplo, no baile em que Bingley e 

Darcy conhecem as irmãs Bennet, no capítulo 3, há uma sequência de longos parágrafos 

antes do diálogo que Elizabeth acaba ouvindo. 

 

 Voltando à função do narrador, Cândida Vilares Gancho, dentro da diferenciação 

de narrador em primeira pessoa ou narrador em terceira pessoa, abre dois tipos deste: o 

narrador intruso, que “julga diretamente” a personagem, como exemplificou com Amor 

de Perdição; o narrador parcial, “que se identifica” com uma personagem da história e 

permite que esta tenha mais espaço na narrativa (GANCHO, 2002, p. 28). Em alguns 

romances de Jane Austen, como Mansfield Park, é possível observar que o narrador 

exprime sua opinião de forma bastante contundente acerca dos personagens. Já em 

Orgulho e Preconceito a narração mostra as personagens e a vida local de forma bastante 

irônica. Até mesmo na introdução, podemos ver isso. “A abertura de Jane Austen é 

clássica: lúcida, comedida, objetiva, com implicaturas irônicas escondidas por baixo da 

elegante luva de veludo do estilo25”  (LODGE, 2001, p. 15) Todas as características que 

comicamente entram em conflito com a maneira de agir da personagem entram de forma 

irônica sem sequer precisar que a narração emita uma opinião, como, por exemplo, a 

relação da Sra. Bennet com as vizinhas e da falsa amizade a elas dirigida sob a aparência 

de cordialidade. Talvez por isso ela seja uma narração parcial, pois faz questão da 

ressaltar a diferenciação de Elizabeth para o resto das personagens, embora a própria seja 

analisada algumas vezes. 

                                                           
25 Lodge havia usado o exemplo da introdução do livro Emma, de Jane Austen, mas, em termos de análise, 

pode-se usar a referida citação para Orgulho e Preconceito também. 
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 Tendo em vista tudo o que foi apresentada, é importante conhecer os aspectos de 

maior importância de uma narrativa. Sendo num livro, no cinema ou na televisão, esses 

aspectos são imprescindíveis para que se possa começar uma história. Com uma história 

em capítulos, é importante observar agora, as características de uma narrativa seriada, 

para que, então, o objeto de estudo possa ser analisado. 

 

 

 

3.2. A Narrativa Seriada 

Antes de começar a falar sobre a Narrativa Seriada, é preciso mencionar a própria 

condição de serialidade e como é vista perante a estética moderna. Sendo contrária ao 

produto único, o original, a Narrativa Seriada se baseia na produção de uma série.  

Como afirma Umberto Eco, a estética moderna não aceitava os produtos feitos 

para a comunicação de massa, “porque pareciam repetitivas, construídas de acordo com 

um modelo sempre igual, de modo a dar a seus destinatários o que eles queriam e 

esperavam” (ECO, 1989, p.120). 

A produção seriada de conteúdos midiáticos é vista, inclusive, como uma espécie 

de produção industrial. Tratando-se especialmente da televisão, Anna Maria Balogh 

discorre sobre a comparação da serialidade da TV ao das montadoras automobilísticas, 

que criam, a partir de um protótipo, milhares de carros com apenas algumas 

diferenciações (BALOGH, 2002, 101-2). Com esse tipo de produção, a serialidade 

produzida para a comunicação de massa, passou a ser considerada, de certa forma, de 

valor cultural inferior.  

Mas, de acordo com Umberto Eco, esse tipo de serialidade já esteve presente na 

produção artística de tempos atrás, como na própria arte primitivista e até mesmo nos 

próprios compositores consagrados, que compunham uma suíte a partir de um esquema 

fixo e nela colocavam melodias populares e já conhecidas do público (ECO, 1989, p. 

121). Dessa forma, assim como não é possível buscar a originalidade em uma obra (como 

visto no capítulo anterior), é complicado afirmar a serialidade como algo nunca utilizado. 
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Os produtores voltados principalmente para a televisão têm motivos 

financeiramente rentáveis para buscarem a serialização, obviamente. Como afirma 

Balogh, a maior parte do que é produzido na TV é feito em série “por implicar uma 

simplificação do trabalho e uma resultante rentabilidade que lhe permitem fazer frente à 

voracidade de um mosaico de programação muito extenso (BALOGH, 2002, p.102). 

Falando das próprias séries produzidas na televisão, é possível elencar dois tipos 

fundamentais. Anna Maria Balogh (2002, p.105), citando o crítico italiano Omar 

Calabrese, fala em “séries cumulativas” e “séries contínuas”. As primeiras são repetitivas, 

sem um final previsto, “sem nunca levar em conta o tempo da série inteira”. As 

personagens não evoluem e sempre voltam ao seu estado inicial. Autora usa o exemplo da 

série Rin Tin Tin para ilustrar a tipologia. Nas séries atuais, embora algumas comédias 

tendam a repetir o mesmo tipo de piada, como The Big Bang Theory (2007 -), ou com 

personagens que não evoluem muito ao passar das temporadas – como Alan, em Two and 

a Half Men (2003 -) – esse tipo de série cumulativa parece mais fadada a desenhos 

animadas ou produções de mais de vinte anos atrás. A segunda tipologia apresenta séries 

que também são chamadas de “terminativas, pois segundo Calabrese, nelas, ‘no fundo ou 

explicitamente aparece um final’ (1984:74)” (BALOGH, 2002, p.105). Essas séries vão 

apresentar um desenvolvimento das personagens e da própria narrativa até o final, como a 

própria The Lizzie Bennet Diaries.  Hoje algumas séries televisivas mais conhecidas 

possuem características tanto de cumulativas quanto de contínuas, uma vez que nem 

todas são elaboradas com o final já determinado. 

Para poder se adequar ao modo como é produzida, a série contemporânea segue as 

normas de uma narrativa, que acompanha os seus episódios, delimita os seus personagens 

e a própria construção de sua história. Na televisão, a narrativa vai depender não somente 

do que os roteiristas escreverem, mas da própria disposição do público, que pode variar 

de acordo com o horário em que é exibido e até da própria emissora. Existem certas 

expectativas para, por exemplo, uma série da HBO, canal a cabo, e uma série da ABC, 

emissora de sinal aberto nos EUA. Não se esperaria que uma série épica com temas 

polêmicos como Game of Thrones fosse exibida no canal ABC, por motivos tanto 

orçamentários quanto de perfil da emissora, que é de propriedade da Walt Disney 

Company. No Brasil, o mesmo acontece na própria Rede Globo, com relação aos 
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horários. O que o público espera de uma novela do horário das seis não é o que espera de 

uma minissérie que passa em um horário bem mais tarde. 

A narrativa também vai se adequando às mudanças do mundo, como diz Tânia 

Pellegrini: 

No que se refere à produção contemporânea, por exemplo, há uma 

multiplicidade de soluções narrativas, presentes nos mais diferentes autores, 

que provavelmente devem, entre muitas outras coisas, aos novos modos de ver 

o mundo e de representá-lo, instaurados a partir da invenção da câmera (...) 

Essa multiplicidade (...)engloba desde a construção prolixa de personagens 

infinitamente díspares e planas, até a presença tradicionalmente marcante de 

heróis problemáticos em conflito com um mundo hostil (PELLEGRINI, 2003, 

p. 16). 

 

 Com as mudanças do mundo, da visão que o público tem sobre as personagens e 

da experiência que já tem com eles, a televisão vai aprimorando a complexidade 

dramatúrgica, permitindo-lhes facetas antes pouco exploradas. Com as vilãs ganhando 

cada vez mais carisma nas novelas da Rede Globo e personagens tradicionalmente 

antiheróis como Dexter, o serial killer que matava outros assassinos, na série homônima 

(2006-2013) do canal a cabo Showtime, ganhando fãs, nota-se que a narrativa já não 

utiliza somente os estereótipos de mocinhos e vilões. 

Quando a narrativa ganha o cinema – e a televisão e, mais recentemente, a 

Internet - muda a noção do espaço, de tempo e das personagens. De acordo com Tânia 

Pellegrini, com as mudanças, o espaço vai “tornando-se ilimitadamente fluido e 

dinâmico” (PELLEGRINI, 2003, p.22). Já o tempo, diferente do que ocorre na literatura, 

é mostrado, através da lente da câmera, como “inseparável da experiência perceptiva 

visual, o qual não repousa na perspectiva única do indivíduo que vê” (PELLEGRINI, 

2003, p. 19). Sobre as personagens, a autora analisa que a “espetacularização” da 

televisão influencia na nova caracterização delas. 

 

não parece fora de propósito pensar que as personagens são moldadas à 

imagem e à semelhança de um novo sujeito, basicamente urbano, habitante dos 

grandes centros e produtor de um complexo processo em que a representação 

das relações sociais requer a mediação de uma tentacular estrutura 

comunicacional, numa espécie de triângulo formado por si, pela mídia e pela 

realidade (PELLEGRINI, 2003, p.31). 
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Na televisão, muitas vezes, a narrativa precisa seguir a linguagem e a forma da 

série. De acordo com Balogh 

 

Cada série deve vir acompanhada de uma descrição detalhada de suas 

características principais, ou seja, as premissas dramáticas (Lajos Egri) que a 

regem, os elementos temáticos condutores da trama, os conflitos e as ações 

principais, os núcleos de personagens, os ambientes e o tempo em que a trama 

se desenrola (BALOGH, 2002, p.103). 

 

Em forma de seriados, minisséries ou novelas, a serialidade é uma constante na 

televisão, o que passou, de forma recente, para a Internet, especialmente em paródias, 

mas muitas mantendo as características estilísticas do gênero. Um dos exemplos é a 

websérie brasileira 3% (lançada em 2011), que colocava ficção científica em uma 

realidade distópica. 

A narrativa permite até mesmo que se faça uma ponte entre Internet e televisão 

em séries como The Walking Dead (2010-), que lança webisodes do universo de sua 

história no site da emissora AMC. Os miniepisódios são de duração curta e são realizados 

de forma independente dos protagonistas do seriado original. 

Tanto em um meio quanto em outro, para Umberto Eco,  

 

na série, o leitor acredita que desfruta da novidade da história enquanto, de 

fato,distrai-se seguindo um esquema narrativo constante e fica satisfeito ao 

encontrar um personagem conhecido, com seus tiques, suas frases feitas, suas 

técnicas para solucionar problemas (ECO, 1989, p.123) 

 

 O que o autor fala pode ser observado nas sitcoms americanas como The Big Bang 

Theory (2007-) quando o personagem Sheldon fala “Bazinga!”, uma de suas frases mais 

conhecidas ou em House (2004–2012), quando o Dr. House fala “Everybody lies” (“Todo 

mundo mente”). Claro que a primeira é uma série de comédia e a outra uma de estilo 

procedural, o que pode tornar mais fácil encontrar esse tipo de ação. Mas até mesmo em 

The Lizzie Bennet Diaries, o espectador já sabe o que esperar de seus personagens. 
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 Segundo Balogh, “com o enorme número de séries existentes na televisão, tornou-

se mais complexo o estabelecimento de tipologias”. A autora, porém, ressalta que existem 

algumas características na estrutura “que se repetem com frequência e foram detectadas 

pela crítica” (BALOGH, 2002, p. 104). Mesmo com os elementos estruturais que as 

identifiquem entre si, alguns canais investem em séries com fórmulas menos previsíveis, 

como numa disputa pela originalidade, como a própria HBO em Game of Thrones 

(mesmo sendo uma adaptação, a série é conhecida por si só pela sua imprevisibilidade 

nos acontecimentos), a AMC com Breaking Bad (2008-2013), a NBC com Community 

(2009 -), a própria Rede Globo com a novela (que opta por uma estética fantástica, 

fugindo do convencional exibido) Meu Pedacinho de Chão (2014 -) só para falar de 

alguns. Essas séries parecem direcionadas ao leitor de segundo nível mencionado por 

Eco: 

O leitor de segundo nível é o que se empolga com a serialidade da série e se 

empolga não tanto com o retorno do mesmo (...) mas pelas estratégias de 

variações, ou seja, pelo modo como o mesmo inicial é continuamente 

elaborado de modo a fazê-lo parecer diferente (ECO, 1989, p.129) 

 

O autor ainda fala de produtos que apostam pouco no leitor ingênuo e arriscam 

tudo no pacto com o leitor crítico (ECO, 1989, p. 130). The Lizzie Bennet Diaries é uma 

série feita para fãs, que pode agradar alguns espectadores desavisados, mas é 

particularmente realizada para quem leu a obra. Diversos detalhes nas falas são colocados 

e até a própria interação através da transmídia é uma prova disso. Outro livro da autora, 

Razão e Sensibilidade, é falado em um dos episódios, de modo que os fãs da autora 

podem captar a referência, por exemplo. 

Estando presente na Internet, um meio bem menos tradicional do que a televisão, 

a narrativa ganha novas possibilidades, maior interação e mais liberdade.O recurso da 

chamada transmídia faz parte desse novo mundo da narrativa seriada. No próximo tópico, 

a narrativa transmídia mostra justamente como a adaptação se insere nesse novo contexto. 
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3.3. Narrativa Transmídia 

Para falar da transmídia, é preciso analisar a velocidade de informações que 

transitam na era atual. Se antes, em tempos de televisão, as notícias podiam demorar 

horas para chegar às pessoas, hoje a disputa é em quantos minutos e segundos isso pode 

levar. A própria popularidade das séries estrangeiras sendo baixadas na Internet mostra 

que o espectador não aceita mais esperar que o produto seja comprado pelo canal. 

Com a convergência midiática, essa realidade vai mudando até mesmo as formas 

narrativas. De acordo com Henry Jenkins,  

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão à 

quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejem 

(JENKINS, 2009, p. 29) 

 

É preciso considerar, deste modo, a importância da criação da World Wide Web 

para a possibilidade da interação entre as pessoas começar.De acordo com Bugay e 

Ulbritch (2000, p.37), durante a década de 60, em tempos da Guerra Fria, o Departamento 

de Defesa americano criou a Arpanet, um “elo de comunicação vital entre colaboradores 

em projetos avançados” para proteger o sistema de comunicação de um possível ataque 

nuclear dos soviéticos.  Em 1989, o governo dos Estados Unidos interrompeu a Arpanet 

para dar lugar ao seu sucessor, a Internet. 

Dentre as ferramentas que Bugay e Ulbritch citam como as que mais ajudaram na 

popularização da Internet nos anos seguintes, foi a criação da World Wide Web (o 

WWW) por Tim Berners-Lee, em 1989. O programa não apenas integrava todos os 

sistemas, mas tornou possível a utilização da multimídia e o hipertexto (este é explicado 

mais adiante). Assim, a interação entre os usuários começou a se desenvolver no mundo 

cibernético. 

Com a evolução da tecnologia, a televisão não pode mais encarar seus 

consumidores como antigamente. Diante de um público que exige participação, 

informação e dedicação aos seus produtos, torna-se complicado criar algo que não precise 

de nada além da passividade. De acordo com Henry Jenkins, “as redes buscavam 
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telespectadores comprometidos que organizavam a vida de modo a estar em casa no 

horário certo para assistir a seus programas favoritos” (JENKINS, 2009, p.167).  

Não mais voltada para tecnologias estáticas, com a Internet, o Youtube e os sites 

que baixam os conteúdos exibidos, essa realidade começa a mudar, uma vez que não é 

preciso assistir ao programa favorito no momento em que ele passa. Como ressalta 

Vicente Gosciola, “a televisão, que antes estava à frente do cinema, agora vê ameaçada a 

sua popularidade pelos produtos de entretenimento e informação acessíveis pelo 

computador, principalmente se conectado à Internet” (GOSCIOLA, 2003, p.65).  

A situação começa a exigir da indústria televisiva mais do que o usual: uma nova 

maneira de contar histórias. Vicente Gosciola, dando continuidade ao pensamento de 

Giovanni Sartori de que a nossa espécie seria agora o Homo videns – devido à 

passividade com o que assiste televisão -, considera uma nova realidade da humanidade, 

“o Homo media, que não só está entre os meios de comunicação, mas interage com eles, 

neles interfere e por eles é influenciado” (GOSCIOLA, 2003, p.28). 

O público que a televisão agora lida não quer somente um “drama de qualidade”, 

que Jenkins se refere como feito para o consumidor nos anos 1980. O autor afirma que  

os programas ‘complexos’ de hoje normalmente oferecem entretenimento de 

gênero, na esperança de atrair os mais jovens, que estavam abandonando a 

televisão em favor de jogos e outros entretenimentos interativos. Quando esses 

fãs foram atraídos para um programa, eles exigiram um relacionamento mais 

intenso e profundo com o conteúdo (JENKINS, 2009, p.169). 

 

 Com a ânsia pela interação, a busca por novas realidades no computador torna-se 

plausível. Como considera Janet Murray, os computadores fornecem “um ambiente que é 

tanto procedimental quando participativo” (MURRAY, 2003, p.80). Participar da história 

já não se restringe mais à imaginação do espectador. Com as fanfictions26 e filmes 

amadores derivados de sagas conhecidas como exemplos, é possível notar que a postura 

passiva vai dando lugar à vontade de produzir também sua contribuição àquele universo. 

Jenkins distingue interatividade como o que surgiu “a partir das propriedades das 

                                                           
26  Também conhecidas como fanfics, Jenkins as define como: “ termo que se refere, originalmente, a 

qualquer narração em prosa com histórias e personagens extraídos dos conteúdos dos meios de 

comunicação de massa (...)” (JENKINS, 2009, p.380). 
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tecnologias dos meios de comunicação” da participação em si, que apareceu “a partir dos 

protocolos e práticas sociais em torno das mídias” (JENKINS, 2009, p.226). 

  Janet Murray (2003, p.239) considera que “passar as transmissões de televisão 

para a forma digital também permitiria aos produtores disponibilizar sob demanda os 

episódios previamente exibidos”. A pesquisadora afirma que um site hiperseriado poderia 

fazer com que o espectador tivesse acesso a um material mais completo sobre sua série 

preferida. Para ela, a capacidade do espaço do computador “pode ser usada como apoio 

para um universo narrativo bastante denso e exigente” (MURRAY, 2003, p.239). Isso 

deu abertura para a televisão experienciar o hibridismo de mídias.De acordo com Jenkins 

(2009, p.167), as redes televisivas pensavam suas programações em relação aos 

telespectadores que assistiam durante a transmissão e os que assistiam depois, no site da 

emissora. 

 A interatividade e a construção de um conhecimento coletivo fazem parte da nova 

realidade das mídias, como pode ser observado na iniciativa A Besta, utilizada para 

promover o filme I.A – Inteligência Artificial (2001), citado por Jenkins (2009, p.177), 

em que os participantes combinavam conhecimentos para decifrar os enigmas propostos 

pelos Puppetmasters, a equipe da Microsoft contratada para elaborá-los. Para solucionar o 

mistério, os jogadores precisavam jogar juntos, trocando conhecimentos sobre diversas 

áreas, como idiomas, conhecidos e ocultos, além de vários tipos de códigos. 

 Isso remete ao conceito de inteligência coletiva, cunhado por Pierre Lévy, que a 

define como “uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências” 

(LÉVY, 1999, p.28). Assim como no enigma A Besta ou em comunidades de fãs, o 

conhecimento é voltado para o próprio grupo, como afirma Lévy: “a base e o objetivo da 

inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, e não 

o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas” (LÉVY, 1999, p.29). Na 

convergência midiática – já mencionada – e com a inteligência coletiva, a exigência para 

a participação e uma maior interação influencia nos modos de produção de modo. 

Com isso, a construção de universos narrativos vem saciar a curiosidade e a 

vontade de participação do público consumidor. Como Henry Jenkins (2009, p.161) 

aponta, as narrativas se tornam “a arte da construção desses universos”. Com histórias 
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que não podem ser contempladas em uma única mídia, um filme ou até uma franquia, 

esse universo vai se desenvolvendo, ganhando formas e conquistando os fãs que desejam 

saber mais sobre as personagens e o contexto do enredo.Desta forma, a transmídia 

começa a fazer parte do processo de criação e narração. Não é possível, contudo, 

continuar a discorrer sobre o assunto sem antes definir os conceitos de transmídia, 

crossmídia e hipermídia, o que vai ser assunto do próximo subtópico. 

 

3.3.1. Conceitos de Transmídia e Crossmídia27  

Para analisar a inovação de interação de mídias digitais de The Lizzie Bennet 

Diaries e especialmente devido ao fato da série utilizar o termo “transmídia”, o conceito 

será discorrido, assim como a Crossmídia. Esses conceitos representam essa nova 

narrativa na era atual. Henry Jenkins define a transmídia como: 

histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas 

contribuindo de forma distinta para nossa compreensão do universo; uma 

abordagem mais integrada do desenvolvimento de uma franquia do que os 

modelos baseados em textos originais e produtos acessórios (JENKINS, 2009, 

p.384). 

 

Se observamos de um ponto de vista mais próximo ao conceito, a transmídia não é 

nem um pouco atual. Como Jenkins afirma, a própria história de Jesus contada na Idade 

Média é um exemplo. Como poucos eram alfabetizados, a história de Jesus era 

representada em diversos níveis, como vitrais, tapeçarias, apresentações teatrais, porque 

já se presumia que era conhecida. O autor também cita a história de Odisseu contada na 

Grécia Antiga.Já que os gregos conheciam detalhes e informações preexistentes, a 

experiência era melhor aproveitada do que os leitores atuais, que não detêm o 

conhecimento que era comum na época (JENKINS,2003, p.172-3) 

Com relação ao crescimento da transmídia a partir dos anos 1990, Geoffrey Long 

considera como a baixa nos preços de armazenagem de mídias contribuiu para uma 

evolução delas no computador. 

                                                           
27  Neste trabalho, vão ser os utilizados os termos traduzidos para o Português, em vez de “ transmedia”, 

“crossmedia” ou “cross media”, que são usados em textos que vão ser citados. O mesmo acontece com a 

hipermídia, em vez de “hipermedia”. 
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 It's possible to view the rise of transmedia storytelling as a descendent of 

the'multimedia' that had everyone buzzing in the 1990s. As processor power 

increased and the cost of storage space and media creation plummeted, 

computers became an increasingly viable delivery mechanism for multiple 

media forms: first text, then images and music, and most recently video. The 

addition of interactivity and the collective intelligences afforded by instant 

access to communities of like-minded individuals via the Internet results in the 

perfect environment for just such 'recombination' to occur, which can then give 

rise to increasing complexity in narratives – both in aesthetics and in media 

forms28 (LONG, 2007, p.27). 

 

Com relação à crossmídia, Cristiane Finger (2011), considera que provavelmente 

surgiu na década de 90, e inicialmente, “estava ligada a publicidade e ao marketing”. 

Numa comparação, ela diz que a transmídia seria uma evolução da crossmídia, mas 

voltada ao entretenimento (FINGER, 2011, p.124). De acordo com Christy Dena, uma 

das características essenciais da crossmídia é “the requirement for movement between 

channels or media29” (DENA, 2004, p.3).  

Antikainen, Kangas e Vainikainen definem crossmídia como “content distributed 

through multiple media30”. A crossmídia seria, então, um conteúdo que pode ser acessado 

nas mais diferentes plataformas. Os pesquisadores se referem ao COPE (Create Once 

Play Everywhere31) para mostrar a variedade de formas que o que é criado pode acessar 

(ANTIKAINEM ET ALI, 2004, p.3 e 7). Para Monique de Haas, a crossmídia é como 

“communication where the storyline will direct the receiver from one medium to the 

next32” (DE HAAS apud DENA, 2004, p.1). Antikainen et al. exemplificam o conceito 

como 

                                                           
28 “ É possível visualizar a ascensão da narrativa transmídia como uma descendente da “multimidiática” 

que todos estavam falando sobre nos anos 1990. Como o poder do processador aumentou e o custo para 

armazenar espaço e criações midiáticas despencou, computadores se tornaram um mecanismo de entrega de 

múltiplas formas midiáticas cada vez mais viáveis: primeiro texto, depois imagens e música, e, mais 

recente, o vídeo. A adição da interatividade e das inteligências coletivas proporcionaram, pelo acesso 

imediato a comunidades de indivíduos da mesma opinião através da Internet, resultou em um perfeito 

ambiente para que tal recombinação acontecesse, o que pode, dessa maneira, ter elevado o aumento da 

complexidade nas narrativas – ambos em formas estéticas e midiáticas”. Tradução nossa.  

29 “o requerimento para se movimentar entre  canais ou mídias”. Tradução nossa. 

30 “conteúdo distribuído através de múltiplas mídias”. Tradução nossa. 

31 “crie uma vez, jogue em todo lugar”. Tradução nossa . 

32  “comunicação onde o curso da história vai direcionar o receptor de uma mídia para a outra”. Tradução 

nossa.  
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as any content (news, music, text, and images) published in multiple media, be 

it most often mobile, print, web and TV. The content or information is posted 

once and it is available on other media, rather than having redundant material 

all over the place. Cross media adaptation means that media elements and also 

entire fragments of a multimedia presentation can be replaced by different 

media elements or fragments which can be of different media type33 

(ANTIKAINEM ET ALII, 2004, p.7). 

 

Gosciola define que hipermídia, no seu livro, “está mais para um produto com um 

nível de navegabilidade, de interatividade e de volume de documentos maior do que a 

multimídia e com mais intensidade em conteúdos audiovisuais do que o hipertexto” 

(GOSCIOLA, 2003, p.34). Levando em conta que o termo “transmídia” não era utilizado 

ainda à época do livro do autor, pode-se supor que muitas vezes “hipermídia” tem o 

mesmo sentido “transmídia” no seu texto. Por isso esse termo vai ser definido a seguir. 

De acordo com Laufer e Scavetta, o texto é “um conjunto de parágrafos 

sucessivos, reunidos em artigos ou capítulos, impressos em papel, e que se leem, 

habitualmente, do princípio ao fim”, de modo que o hipertexto “é um conjunto de dados 

textuais, computadorizados num suporte electrónico, que podem ser lidos de diversas 

maneiras”. Com os dados divididos em elementos, que, por sua vez, estão “marcados em 

elos semânticos que permitem passar de um para outro” (LAUFER; SCAVETTA, 1997, 

p. 5). Para Lucia Leão (1999, p.27), em geral, o hipertexto é “composto por blocos de 

informações e por vínculos eletrônicos (links) que ligam esses elementos”. A questão dos 

links representa a verdadeira ligação entre os elementos da chamada transmídia da 

websérie, sendo muito aproveitados no fim dos próprios episódios para levar a outros 

vlogs das personagens. 

                                                           
33  “ como qualquer conteúdo (notícias, música, texto, e imagens) publicados em múltiplas mídias, sendo 

mais frequente as móveis, impressas, de web ou de TV. O conteúdo ou informação é postado uma vez e 

fica disponível em outra mídia, melhor do que ter material redundante por todo o lugar. Adaptação de 

crossmídia significa que os elementos midiáticos e também os fragmentos inteiros de uma apresentação 

multimídia pode ser realocado por diferentes elementos midiáticos ou fragmentos que podem ser de 

diferentes tipos midiáticos”. Tradução nossa. 
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Figura 6. Frame das imagens no final do episódio que servem de links. Imagem: divulgação. 

 

 Com relação à hipermídia, Laufer e Scavetta a consideram um “hipertexto 

multimedia” e a própria palavra, que “designa acesso simultâneo a determinados textos, 

imagens e sons”, também é utilizada para “caracterizar o modo de comunicação 

cooperativo que resulta da partilha de informações interactivas numa mesma rede” 

(LAUFER; SCAVETTA, 1997, p.6). 

Para Bugay e Ulbritch (2000, p. 40), a hipermídia “é uma Multimídia interativa ou 

ligada”. Através da citação de Martin, os autores mostram como com relação à interação, 

as semelhanças e diferenças entre multimídia e hipermídia vão além. 

Esta [a multimídia] mesmo possibilitando utilizar vários tipos de mídia em 

conjunto, ainda não permite a interação do usuário. Já a Hipermídia fornece ao 

usuário ferramentas de interação, permitindo navegar dentro do documento não 

apenas de forma linear, mas sim de forma interativa: ao clicar em um botão, o 

computador responde mostrando uma imagem, um vídeo ou um som, por 

exemplo (MARTIN apud BULGAY & ULBRITCH, 2000, p. 41). 

  

 Com essa interação, a transmídia desenvolve seus produtos e torna a experiência 

com as mídias cada vez mais inovadora. 

 

3.3.2. A transmídia nas mídias 

Mas essa mudança na participação dos produtos midiáticos não aconteceu 

somente na televisão: o cinema já apresenta filmes que percebem o novo tipo de 

espectador com que estão lidando. De forma gradual, o cinema vem procurando por 
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novos modos de narrativas desde a montagem paralela de Griffith, de alternar duas 

tomadas, passando pela criação dos efeitos especiais por Méliès, até a maior 

complexidade de narrativas. Como diz Janet Murray, 

as histórias impressas e nos filmes estão pressionando os formatos lineares do 

passado, não por mera diversão, mas num esforço para exprimir uma percepção 

que caracteriza o século XX, ou seja, a vida enquanto composição de 

possibilidades paralelas. A narrativa multiforme procura dar uma existência 

simultânea a essas possibilidades, permitindo-nos ter em mente, ao mesmo tempo, 

múltiplas e contraditórias alternativas (...) Para apreender um enredo que se bifurca 

tão constantemente, entretanto, é preciso mais do que um denso romance 

labiríntico ou uma seqüência de filmes. Para capturar de fato essa cascata de 

permutações, é preciso de um computador (MURRAY, 2003, p.49-50). 

 

Com relação às várias “possibilidades” que Janet Murray se refere, podemos falar 

do conceito de narrativa transmídia, precisamente o que será trabalhado nesta pesquisa 

com The Lizzie Bennet Diaries, que será discutido mais à frente. 

 Gosciola relaciona à montagem paralela – iniciada no começo do cinema com 

Griffith- com a roteirização para a hipermídia: “do roteirista de hipermídia é exigida a 

reflexão sobre as conduções narrativas paralelas que o usuário irá dar à sua trajetória pela 

obra” (GOSCIOLA, 2003, p.114). O autor utiliza o conceito de hipermídia como “um 

processo comunicacional que depende do relacionamento entre seus diversos conteúdos e 

seu usuário” (GOSCIOLA, 2003, p.23), o que se assemelha ao objeto estudado. 

Com relação à participação do público, de acordo com Gosciola (2003, p.60), o 

primeiro filme interativo, Mr Payback (1995), veio, no cinema, com botões para controlar 

a história, nos 20 minutos de duração. O filme foi criticado pela ausência de enredo. 

No cinema, mais adiante, a transmídia apareceu nos filmes A Bruxa de Blair 

(1999) – em que foi criada uma verdadeira lenda em um site para descobrir aonde 

estariam os jovens que se perderam na floresta – assim como a trilogia Matrix (o primeiro 

filme foi lançado em 1999), que criou um verdadeiro universo em diferentes mídias, 

complementando a história com vários outros fragmentos que deveriam ser assistidos 

antes da experiência cinematográfica. 

A transmídia utilizada na trilogia Matrix mergulhou tanto em outras mídias que 

foi criticada. Através de games e sites, o universo de Matrix ia sendo construído e 

esclarecido para os fãs, mas quem tinha somente assistido o filme não entendeu algumas 
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cenas – por elas complementarem alguma sequência de um jogo do universo do filme, 

por exemplo. A crítica de Matrix acaba sendo uma observação sobre a utilização da 

transmídia. Como Henry Jenkins cita o que Neil Young, da Electronic Arts, fala sobre o 

fenômeno: 

Você está exigindo que as pessoas intencionalmente invistam mais tempo na 

história que você está tentando contar, e esse é um dos desafios da narrativa 

transmídia (...)Se vamos criar um universo e representá-lo por meio de 

múltiplas mídias ao mesmo tempo, talvez seja o caso de fazermos isso em 

sequência. Talvez seja preciso conduzir as pessoas a um amor mais profundo 

pela história. Talvez ela comece num jogo, continue num filme e depois na 

televisão. Constrói-se uma relação com o universo, em vez de se tentar 

apresentar tudo de uma vez (YOUNG apud JENKINS,2009, p.181). 

 

A discussão remete ao que seria uma qualidade transmidiática, como diz Ana 

Cláudia Munari Domingos.Com a preocupação citada por Neil Young em criar uma 

relação com o universo, é preciso, de acordo com Domingos, focar a atenção não somente 

na transmídia, mas no conteúdo:  

A qualidade transmidiática diz respeito àquelas produções que, pensadas ou 

não como formas transmídia, alcançaram experiências transmídia, a exemplo 

da série Harry Potter. Também serve para designar conteúdos que têm 

potencial para se tornarem formas transmídia. Um trabalho ou produção 

transmídia ou transmidiático é, em meu ponto de vista, o mesmo que cross 

media, ou seja, não envolve o desenvolvimento de narrativas – história, 

discurso, narração, sintagmas narrativos –, mas de conteúdos (DOMINGOS, 

2013, p. 163) 

   

A preocupação com a transmídia também tem interesses econômicos.Embora não 

seja o único, é um fator que motiva a criar mais sobre o universo do produto midiático.De 

acordo com Jenkins (2009, p.150), os conglomerados de mídia incentivam os criadores a 

pensarem em franquias, para atingir objetivos econômicos – embora, de acordo com o 

autor, as franquias de maior sucesso sejam de um único criador. Além da citação do vice-

presidente sênior de marketing da Warner Bros Mike Saksa de que todas as divisões 

iriam se beneficiar da propriedade de Matrix, Jenkins também afirma que “tudo sobre a 

estrutura da moderna indústria do entretenimento foi planejado com uma única ideia em 

mente – a construção e expansão de franquias de entretenimento” (JENKINS, 2009, 

p.148). 
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Após os fenômenos de Lost (2004 – 2010) e Heroes (2006 – 2010), a transmídia 

tornou-se popular na televisão (as mudanças nas exigências dos telespectadores foram 

observadas no subtópico anterior). Não que antes não existisse essa experiência. A 

transmídia pode ser comprovada no site Dawson´s Desktop, citado por Jenkins (2009, 

p.164), que trazia informações e detalhes da área de trabalho do protagonista-título de 

Dawson´s Creek (1998 – 2003) e até apresentando dicas do que iria acontecer e 

expandindo a história. 

Mas depois da explosão das duas séries já citadas, a transmídia não se tornou um 

recurso tão desconhecido pelos produtores.A exemplo de How I Met Your Mother  - que 

criava os sites estranhos que mencionava na série, um blog para Barney, além do livro 

dele, The Bro Code, ser lançado de verdade nas livrarias –, Supernatural (2005 - ) – com 

o livro Os Diários de John Winchester, que davam mais detalhes sobre o pai dos irmãos 

Winchester e da mitologia da história -  e até de novelas como Viver a Vida (2009), da 

Rede Globo, que lançou o blog da personagem Luciana, o Sonhos de Luciana. 

Na própria literatura isso pode ser visto na criação do site Pottermore, que 

expande o universo de Harry Potter – com novas informações sobre as personagens que a 

escritora J.K.Rowling nunca tinha revelado antes – além de inserir os jogadores como 

alunos das Casas de Hogwarts e na coleta de objetos e na execução de feitiços e poções. 

 Com a proximidade da televisão com a Internet, - com televisões com acesso à 

Internet, por exemplo - os projetos transmídia também podem mudar. Como afirma Janet 

Murray: “à medida que os canais de televisão e a world wide web ficam mais próximos, 

as indústrias telefônica, de computadores e de transmissão a cabo apressam-se para 

entregar o novo conteúdo digital ao consumidor” (MURRAY, 2003, p. 236). A autora 

considera que o drama seriado seria a forma narrativa mais utilizada com essa 

proximidade. 

 De acordo com Janet Murray (2003, p.237), quando a Internet passar a adicionar 

gravações em vídeo – o que já acontece nas webséries hospedadas no Youtube e outros 

sites -  a demanda pelo imediatismo dramático e pelas ações mais bem elaboradas que 

fomos acostumados a ver na TV vai aumentar. O que a autora falou pode ser visto não 

apenas nos webisodes que já falamos no subtópico sobre Narrativa Seriada- que seguem 
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uma qualidade bastante próxima à da televisão -, mas também nas produções feitas 

especialmente para a web, como o objeto estudado, The Lizzie Bennet Diaries. 

 Sem se ancorar em algum programa que passe na televisão, a websérie estudada é 

totalmente veiculada na Internet, como uma versão do hiperseriado que Murray 

mencionou.Comparando com os escritores de ficção da Era Vitoriana, que publicavam 

seus livros em fascículos semanais ou mensais, a autora faz relação com os 

ciberdramaturgos, que mantém o espectador curioso a cada novo episódio – do mesmo 

modo que os dramaturgos antigos faziam . Mas o novo espectador, além de procurar um 

padrão coerente na história, também gosta de seguir conexões entre diferentes partes da 

narrativa e de várias organizações no material (MURRAY, 2003, p. 240). Além disso,  

os escritores poderiam pensar no hiperseriado como uma história coerente que 

está sempre em desenvolvimento, cujos espectadores são capazes de 

acompanhá-la através de arcos narrativos mais extensos e com um número 

crescente de tramas interconectadas no enredo (MURRAY, 2003, p.239). 

 

 A transmídia em webséries como essa mantém um diferencial ao que já foi 

produzido no cinema e na televisão: a falta de financiamento. Como foi dito no capítulo 

sobre adaptação, os interesses comerciais influenciam a adaptação de uma obra e, ainda 

neste subtópico, foi mencionado o quanto isso é capaz de influenciar a transmídia em 

franquias como Matrix. Em uma entrevista do 24 de fevereiro de 2014, o produtor de 

transmídia de The Lizzie Bennet Diaries Jay Bushman afirmou que o financiamento é um 

dos grandes desafios, mas que existem vários outros projetos preocupados com 

comprometimento com a história do que com uma marca: 

Funding is always a challenge.  We’re still in a stage where it seems strange to 

do an online story experience that isn’t part of a brand strategy or a marketing 

campaign.  But I think we’re getting to the point where we’re seeing more and 

more projects that exist to tell stories first, and have branding justifications 

second. The web series space is certainly getting there 34(BUSHMAN, 2014)  

 

                                                           
34 “Financiamento é sempre um desafio. Ainda estamos em um estágio em que parece estranho fazer uma 

experiência de história online que não faz parte de uma estratégia de marca ou uma campanha de 

marketing. Mas acho que estamos chegando a um ponto onde nós  estamos vendo mais e mais projetos que 

existem para contar histórias primeiro e ter justificativas de marca depois. O espaço de webséries está 

certamente chegando lá”. Tradução nossa. 
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The Lizzie Bennet Diaries lançava episódios em uma média de duas vezes por 

semana e em um dado momento da série, começou a lançar vídeos de outras personagens 

de forma paralela à linha narrativa da obra original, mas fazendo relações com todos os 

acontecimentos, como se estivessem acontecendo na realidade. O espectador poderia 

saber somente a história que se passava com Lizzie e Jane em Netherfield ou poderia 

saber o que estava acontecendo com Lydia enquanto passou o período na casa da prima 

Mary – que estavam nos vídeos do vlog de Lydia – e, durante a briga entre Charlotte e 

Lizzie,até saber como andava a primeira, pelo vlog da sua irmã Maria Lu.Tal interação 

entre os vídeos chega ao clímax com o drama entre Lydia e Wickham, que podemos 

antever somente vendo o vlog dela, embora a notícia fosse aparecer nos próximos 

episódios do vlog de Lizzie. 

Definir a interação entre redes sociais da série como transmídia é algo não 

completamente fundamentado em teorias do assunto. O produtor de transmídia da série, 

Jay Bushmann, em entrevista ao site Hypable, afirmou que o assunto é “realmente 

complicado”. Ele afirmou que as duas maiores definições de transmídia são: 

 1)  multiple standalone stories on multiple types of media that all are 

connected to the same storyworld – Star Wars or The Matrix are good 

examples of that, and 2) telling a single cohesive story over several different 

channels, which is the style of transmedia that we use. These two different 

branches of transmedia have a lot in common, but they also face unique and 

separate challenges, which is one of the things that I think leads to the term 

being so confusing 35 (BUSHMANN, 2013) 

 

Como a própria série e a sua chamada “transmídia” se situam na mesma mídia – a 

Internet – as definições do que seria o trabalho desenvolvido pela série podem variar. O 

produtor de transmídia Jay Bushmann considera o termo “transmídia”  como 

“inerentemente limitador”, uma vez que: “ it implies value in the simple number of 

different platforms that get used, rather than the unique story qualities of moving a story 

                                                           
35 1) Múltiplas histórias autônomas em múltiplos tipos de mídia que são todos conectados em mesmo 

mundo – Star Wars ou Matrix são bons exemplos disso e 2), contar uma história única e coesa através de 

vários canais diferentes, que é o estilo de transmídia que usamos. Esses dois ramos diferentes de transmídia 

têm muito em comum, mas eles também enfrentam desafios únicos e separados, o que é uma das coisas que 

tornam o termo tão confuso. (Tradução nossa). 
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around over a number of digital channels 36” (BUSHMANN, 2013). O produtor de 

transmídia afirma que espera o termo seja suplantado por algo mais, mas por enquanto, 

“transmídia” ainda é o termo que tem. 

 

3.3.3. A transmídia em The Lizzie Bennet Diaries 

 Como já foi dito anteriormente, há divergência sobre a utilização do termo 

“transmídia” para The Lizzie Bennet Diaries. Então, para estudar melhor como ocorre o 

projeto da websérie, será utilizado o termo “transmídia” para não se diferenciar da 

nomeclatura que é utilizada pelos próprios produtores da série. A questão será retomada 

nas considerações finais.  

O projeto transmídia de The Lizzie Bennet Diaries é voltado não somente para 

outros canais do Youtube pertencentes a outras personagens, mas também a contas no 

Twitter, Tumblr, Facebook e Pinterest. O trabalho de gerenciamento de mídias sociais foi 

fundamental para que o efeito transmídia – e até de veracidade – das ações na trama 

fossem bem- sucedidas.  

A websérie conta com mais de 200 mil inscritos no Youtube, mais de 40 milhões 

de visualizações, cinco canais diferentes do site e 35 contas utilizadas pelas personagens. 

A série surgiu pelo amor que a esposa de Hank Green, Katherine, tem pela obra e, ao 

mostrar a ele todas as adaptações, a ideia de um vlog surgiu. Com a colaboração de 

Bernie Su, que entendia de criação de conteúdo narrativo, a ideia de The Lizzie Bennet 

Diaries passou pelo processo de adaptação durante um ano antes do lançamento37. 

Quem escrevia através das contas de redes sociais das personagens era Jay 

Bushman, Alexandra Edwards e Bernie Su. Ao todo, a série contava com oito 

escritores: Bernie Su, Margaret Dunlap, Rachel Kiley, Daryn Strauss, Anne Toole, Kate 

Rorick,  Jay Bushman e Hank Green. 

                                                           
36   Que implica valor a um simples número de diferentes plataformas que são usados, mais do que as 

qualidades únicas da história de se mover por um número de canais digitais. (Tradução nossa). 

37 Todas as informações sobre como começou a série estão no site http://gigaom.com/2012/11/04/lizzie-

bennet-diaries-hank-green-bernie-su/ 

http://www.lizziebennet.com/team/bernie-su/
http://www.lizziebennet.com/team/margaret-dunlap/
http://www.lizziebennet.com/team/kate-rorick/
http://www.lizziebennet.com/team/kate-rorick/
http://www.lizziebennet.com/team/jay-bushman/
http://www.lizziebennet.com/team/hank-green/
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Com relação ao orçamento, inicialmente a produção foi paga pelo próprio Hank 

Green e, aos poucos, a receita publicitária obtida em um mês de exibição pagava o 

próximo, até que a série foi financiada pela DECA, companhia midiática de promoção de 

plataformas femininas. A série atingiu bastante sucesso no episódio 60, quando Darcy 

aparece pela primeira vez. Hashtags como #darcyday apareceram pelo Twitter e o 

Tumblr, mostrando a euforia de fãs com o episódio, que ganhou 100 mil visualizações no 

primeiro dia de postagem, o que confirmou de vez o financiamento. 

Depois de finalizada, a websérie deu início a Sanditon, com a personagem Gigi, e 

Emma Approved – adaptação de Emma, de Jane Austen – que utiliza a plataforma 

Domino, criada pela Pemberley Digital, presidida pelo Sr. Darcy, e também hospedada 

no Youtube pela mesma empresa. Com a repercussão e o sucesso de transmídia, The 

Lizzie Bennet Diaries foi premiada com o Emmy como Programa Original Interativo. 

Após o sucesso, os produtores iniciaram uma campanha de crownfunding para 

conseguir financiamento para lançar os DVDs da série. As novidades sobre a websérie 

tempos depois de finalizada não pararam por aí. Lizzie e outras personagens reativaram 

suas contas no Twitter em março de 2014 e em junho ela postou um vídeo. Para melhor 

aproveitamento de análise, esse trabalho considerará somente o que foi postado até o 

100° episódio da série, em 28 de março de 2013. Além disso, recentemente foi lançado o 

livro derivado da série The Secret Diary of Lizzie Bennet. 

 A protagonista, Lizzie Bennet, começa o vlog como um projeto para a pós-

graduação e possui uma conta no Twitter38 (com 41.983 seguidores), no Google Plus 

(com 2.821 seguidores), uma página no Facebook (com 32.430 curtidas), uma conta no 

Tumblr e um canal do Youtube (com 242.139 mil inscrições). A rede social em que mais 

interage – além do Youtube - é o Twitter, enquanto as outras redes sociais são mais 

utilizadas para a divulgação dos vídeos do vlog. 

                                                           
38  Todos os números das redes foram checados no dia 17 de maio de 2014. 
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Figura 7. Frame do twitter de Lizzie Bennet, tirado no dia 20 de maio de 2014. Imagem: divulgação. 

 

 Jane Bennet possui conta no Twitter, no Tumblr (o Looks by Jane), Pinterest, 

Lookbook e Facebook. Ela utiliza as redes sociais para divulgar os seus looks do dia a dia 

(e que aparecem em alguns episódios) e suas preferências de moda, para trilhar o 

caminho na indústria da moda, já que trabalha como coordenadora de mercadorias desse 

meio. Ela interage com outras personagens através do Twitter. 
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Figura 8. Frame do Lookbook de Jane Benet, tirado em 20 de maio de 2014. Imagem: divulgação. 

  

Lydia Bennet tem um canal do Youtube, o The Lydia Bennet, que é usado quando 

ela está longe das irmãs por algum motivo e não aparece no vlog principal. Esse vlog tem 

um caráter mais amador do que o de Lizzie, com a câmera e o áudio com qualidade não 

tão boa quanto. A câmera raramente fica em algum plano, sempre parecendo estar nas 

mãos de Lydia, o que confere uma dinamicidade e informalidade bem próprias da 

vlogueira. Além disso, ela tem um Tumblr, em que posta gifs animados de si mesma e 

outros momentos engraçados, um Facebook – que, assim como com as outras, serve mais 

para divulgar os vídeos do seu canal do Youtube – e uma conta no Twitter. 
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Figura 9. Frame do canal de Lydia no Youtube, tirado em 20 de maio de 2014.Imagem: divulgação. 

  

Charlotte Lu tem um Tumblr, que embora tenha gifs animados como é comum no 

site, é mais voltado para filmes e documentários, mostrando seus interesses de forma 

sóbria e cult. Ela também tem Facebook e Twitter. Apesar de não ter um canal no 

Youtube, ela aparecia constantemente nos vídeos do canal da sua irmã Maria Lu, que, por 

sua vez, também tem Twitter. 
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Figura 10. Frame da conta de Charlotte Lu no Facebook, tirado no dia 20 de maio de 2014.                 

Imagem: divulgação. 

 

 Ricky Collins tem uma conta no Twitter e no Linked In, como sua personalidade 

voltada somente para negócios já mostra. 

 George Wickham também mostra sua personalidade através da escolha de sua 

rede social. Além de uma conta no Twitter, ele tem um perfil na rede OkCupid, para 

namoro. 

 Gigi Darcy tem sua conta no Twitter e também um canal no Youtube, que diz 

respeito não somente ao universo de The Lizzie Bennet Diaries mas também a Welcolme 

to Sandition, uma adaptação de um livro inacabado de Jane Austen. 

 Bing Lee, William Darcy, Caroline Lee, Fitz Williams e Mary Bennet têm 

somente contas no Twitter. 

Nota-se que a rede menos utilizada – a não ser para divulgação – é o Facebook, 

que no Brasil é bastante popular. O Twitter é a rede social através da qual alguns 

acontecimentos podem ser antecipados e até descobertos durante um episódio da 

websérie. Os canais de outras personagens complementam a narrativa principal, podendo 

serem vistos ou não, mas a experiência de acompanhar o vlog de Lizzie juntamente com 

o de Lydia, de Maria Lu e o de Gigi apresenta uma visão panorâmica de tudo o que está 
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acontecendo. Somente do ponto de vista de Lizzie não acompanhamos a manipulação de 

George Wickham com Lydia ou os esforços que os Darcy empreenderam para salvá-la de 

um vazamento de vídeo de sexo. 

É possível entender mais um pouco de cada um através de suas postagens em 

Tumblrs ou em outras redes sociais. Além disso, a interação no Twitter diz muita sobre 

suas personalidades. 

A transmídia em The Lizzie Bennet Diaries também serve para aproximar os fãs 

daqueles que antes só existiam no livro. Poder ser retuítado por Lizzie ou ter sua opinião 

lida por ela em seu vlog, tornam a experiência interessante. 

No próximo, vão ser escolhidos alguns exemplos de como a transmídia em The 

Lizzie Bennet Diaries se tornou fundamental ou bastante complementar para a narrativa. 
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4. ANÁLISE DA TRANSMÍDIA EM THE LIZZIE 

BENNET DIARIES 

 

No presente capítulo vão ser analisados cinco episódios de The Lizzie Bennet 

Diaries, juntamente com o acompanhamento transmidiático nas redes sociais das 

personagens. Para tal, serão analisados especialmente o Twitter das personagens (rede 

social através da qual acontece mais interação na história) e também os canais do 

Youtube derivados da série, com foco especial no vlog de Lydia Bennet. 

 Também vão ser comparadas as passagens do livro Orgulho e Preconceito que 

correspondem às da webséries e observar como a adaptação foi feita em prol da 

Transmídia. Para isso, todos os 100 episódios foram assistidos e, a partir disso, foi feita 

uma triagem para escolher os que mais contribuíram para o desenrolar dos 

acontecimentos da narrativa. 

Os prints foram tirados do site oficial de The Lizzie Bennet Diaries, que mostra a 

trajetória da transmídia para quem não acompanhou os episódios e suas interações em 

outras mídias desde o início. Para melhor análise, cada episódio terá seu resumo, a 

relação da adaptação com a obra original e o caminho da transmídia. 

 

4.1. Episódio 1: My Name is Lizzie Bennet39 

O vlog começa simplesmente com os desabafos de Lizzie Bennet das loucuras da 

mãe, como uma espécie de diário virtual. A Sra. Bennet até presenteia as filhas com a 

blusa mostrada abaixo, por querer, com todas as forças, que elas arranjem um marido 

rico. Por isso, ela insiste que o Sr. Bennet apresente as filhas ao novo vizinho. Além de 

apresentar a amiga Charlotte – que edita o vlog – ao público, a irmã mais nova e 

baladeira Lydia aparece no vídeo de surpresa. Da mesma forma que no livro, a simples 

chegada de Bing Lee vai afetar a vida de todos e desencadear a série de eventos que 

compõem a narrativa. 

                                                           
39 “Meu nome é Lizzie Bennet”. Tradução nossa. 
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Figura 11. Frame do 1° episódio de The Lizzie Bennet Diaries. Imagem: divulgação. 

 

 

Figura 12. A parte de trás da camiseta com a frase inicial da obra. Imagem: divulgação 

 

4.1.1. Relação da adaptação com a obra original 

  A série já começa com a famosa frase inicial40 do livro de Jane Austen narrada 

pela própria Lizzie. Enquanto que em Orgulho e Preconceito essa frase ficava por conta 

do narrador, na websérie Lizzie a pronuncia para ler a camiseta que a mãe, Sra. Bennet, 

havia mandado fazer para as filhas usarem. Como não seria possível que uma voz em off, 

fora de tela, narrasse essa primeira frase e ficasse um pouco estranho se Lizzie resolvesse 

pronunciá-la sem ironia (já que toda o livro de Austen é pontuado pela ironia, tornando 

essa frase um exemplo dela), a decisão de imprimi-la numa camiseta presenteada pela 

própria Sra.Bennet confere um tom cômico e ao mesmo tempo ridículo que também é 

                                                           
40 “É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, de posse de boa fortuna, deve estar 

atrás de uma esposa”. 
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presente no livro. A presença dessa frase é, certamente, uma homenagem aos fãs que 

conhecem tão bem as primeiras palavras da obra e uma adaptação interessante da 

narrativa verbal para a visual. 

Então, depois disso, toda a situação da vida das Bennet é descrita pela própria 

protagonista.O livro se inicia com um diálogo da Sra. Bennet com o marido sobre a 

importância que ele vá visitar o vizinho rico para que as filhas possam ser apresentadas a 

ele depois. Personagem plano e uma mulher muito nervosa, fútil e pouco atenta a 

adequações, a Sra. Bennet se desespera com a calma do marido em não fazer o que ela 

disse. Já o Sr. Bennet já encara tudo o que a esposa fala como algo descabido e parece ter 

diversão em estressá-la. A situação se estende mais um pouco, até que em outra ocasião, 

no capítulo 2 do volume 141 da obra, depois que a Sra. Bennet esgota a paciência e avisa 

que não quer mais saber da história, ele avisa que visitou o vizinho, o que é motivo de 

grande festa para ela e algumas das filhas mais novas. Lydia é a mais autoconfiante das 

irmãs de que vai conquistar o coração do rapaz. O Sr. Bennet sente certo desprezo e 

impaciência pelas filhas mais novas de mesmo modo que sente um carinho muito grande 

por Elizabeth, o que não faz questão de esconder da mulher, que prefere Lydia. 

“Meu caro senhor Bennet”, disse-lhe a esposa certo dia, “já soube que alguém 

finalmente alugou Netherfield Park?”. 

O senhor Bennet respondeu que não. 

“Pois então saiba”, ela continuou, “que a senhora Long acabou de sair daqui e 

me contou tudo.” 

O senhor Bennet nem respondeu. 

“Não lhe interessa saber quem alugou?”, exclamou a esposa impaciente. 

“Você quer que eu saiba, e não me oponho a ouvir.” (AUSTEN, 2013, p.103) 

 

A conversa inicial da Sra. Bennet com o marido – vista nas primeiras páginas de 

Orgulho e Preconceito- aqui é encenada por Lizzie e Charlotte, mas com o diálogo 

bastante próximo ao original, com a exceção de que o Sr. Bingley é Bing Lee, um rico 

estudante de Medicina, que comprou uma casa na vizinhança. As características do Sr. e 

da Sra. Bennet são mantidas na adaptação, como a ânsia da mãe em casar as filhas e a 

                                                           
41 Orgulho e Preconceito foi publicado originalmente em três volumes. A edição da Companhia das Letras, 

usada para esta análise, respeitou a distribuição original dos capítulos. 
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calma inabalável do pai perante essas ideias. A solução visual da websérie para o diálogo 

do livro soa bastante verossímil com a proposta de um vlog “amador” e sem tantos 

recursos, além de conferir um caráter cômico. 

A ideia do casamento que a Sra. Bennet tanto queria foi mantida nesta adaptação 

e, basicamente, as personagens dela e do Sr. Bennet foram as que menos sofreram 

modificações. A mudança de Bing Lee para um estudante de Medicina rico faz sentido 

pela atribuição social de riqueza e status que a sociedade ocidental normalmente confere 

a estudantes dessa área, o que combina com o porte do Sr. Bingley no original. A questão 

da mudança do nome foi explicada no capítulo anterior. 

A mudança de cinco para três irmãs também aconteceu – e explicada no capítulo 

anterior – e Lydia continua sendo a caçula. Dona de uma personalidade enérgica e fútil 

no material fonte, Lydia é apresentada na websérie inicialmente como bastante parecida à 

original, o que vai mudar ao decorrer dos episódios, tanto com o vlog The Lydia Bennet 

(a ser falado mais adiante nesse capítulo) quanto com as demonstrações de afeto com as 

irmãs e o quanto se importa com elas. 

Charlotte continua sendo a melhor amiga da protagonista, mas, desta vez, ganha 

maior destaque por ser quem a ajuda com os vídeos. Como a produção queria uma maior 

diversidade de raças na adaptação (como foi falado no capítulo anterior), Charlotte e sua 

irmã, Maria, ganharam ascendência oriental (assim como Bing e Caroline) e o sobrenome 

“Lucas” passou para Lu, o que confere mais o tom da nova origem das personagens. 

Charlotte também faz pós-graduação, mas a família dela – como é possível conferir nos 

episódios – passa por muitas necessidades, assim como no livro. Ela mantém a mesma 

personalidade centrada e sensata da original. 

E Jane Bennet, que não aparece nesse episódio, tem a mesma doçura da Jane do 

livro (embora no final da adaptação, ela ganhe ares de mais independência e amor 

próprio) e trabalha como coordenadora no setor de mercadorias, um trabalho relacionado 

à Moda. O trabalho combina com a sempre tão anunciada beleza de Jane no livro. 

Com relação à serialidade, The Lizzie Bennet Diaries apresentou quase todas as 

principais personagens no primeiro capítulo, o que foi muito utilizado nos seriados da 

televisão, para situar o público e fazê-lo familiar com a história nos próximos episódios. 

A expectativa de ver ou saber o que acontecerá com Bing é uma estratégia utilizada e 
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bastante útil, já que os capítulos são pequenos e algumas informações serão ministradas 

no decorrer destes, conferindo certo realismo. O diálogo de Bing, Caroline e Darcy no 

Twitter também aumentam essa expectativa e ainda são uma solução para que eles não 

apareçam em tela, recorrendo à transmídia. 

 

4.1.2. A transmídia do episódio 

Então, paralelo a isso, podemos observar42 – pelo Twitter – a decisão de Bing 

(com o nome de @bingliest) de comprar a casa e como ele comunica isso à Caroline 

(@that_caroline) e Darcy (@wmdarcy). 

 

Figura 13. Frame da conversa entre Bing, Caroline e Darcy. 

                                                           
42 A partir desse capítulo, as conversas por Twitter serão traduzidas por nota de rodapé. Lembrando que, 

apesar de Orgulho e Preconceito ser uma obra inglesa, a websérie é americana, então muitas expressões 

vem do inglês americano. 
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Figura 14. Frame da continuação da conversa43. 

 

                                                           
43  Bing Lee: ei @that_caroline @wmdarcy vocês nunca vão adivinhar o que acabei de fazer. 

Caroline:@bingliest  você tem razão. Não vamos. 

Darcy: @bingliest o que você fez agora? Eu estremeço. 

Bing: @that_caroline @wmdarcy vocês sabem como eu estava planejando comprar uma casa enquanto 

estava por aqui? 

Darcy: @bingliest você não fez isso. 

Bing: @wmdarcy eu fiz. 

Caroline: @bingliest Oh meu Deus, onde? 

Bing: @that_caroline um lugar chamado Netherfield. 

Caroline: @bingliest você não pode estar falando sério! 

Darcy: @bingliest eu devia ter segurado a sua carteira pra você! 

Bing:@that_caroline @wmdarcy vocês vão amar! 

Darcy: @bingliest @that_caroline pouco provável. 
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Figura 15. Ainda na conversa, Bing conta que comprou Netherfield. 

 

Figura 16. Frame do fim da conversa, Darcy não acha a ideia do amigo muito boa. 

 

Com os tweets publicados no mesmo dia em que foi postado o primeiro vídeo de 

Lizzie (09 de abril de 2012), é possível saber um pouco sobre as personagens que virão 

antes que elas apareçam uma cena o que vai demorar (Bing no episódio 28, Caroline no 

episódio 27 e Darcy no 59). Uma cena que não havia na obra original, a conversa de Bing 

com a irmã e o amigo prenuncia seu caráter animado e dependente da opinião deles, 

embora ele compre a casa num ato impulsivo, que já é censurado por ambos. Isso 
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antecede a visão esnobe que Caroline e também Darcy têm – embora o último pareça 

estar mais preocupado com as loucuras do amigo, o que também vai se confirmar à 

frente. Pelas contas no Twitter, é possível observar Bing Lee como alguém alegre e 

despreocupado, Caroline como elegante e esnobe e Darcy como alguém que se expressa 

pouco.  

O fato de eles já terem começado a interagir mostra a preocupação em criar mais 

do que interação, mas a própria transmídia. Já que a linha narrativa entre os três não seria 

contada tão cedo, os produtores decidiram mostrar aos fãs como esta seria.  

Um dia antes da segunda postagem de Lizzie, no dia 11 de abril de 2012, Bing 

Lee se comunica novamente com os dois, dando mais detalhes sobre o que está 

acontecendo com a mudança. Isso mostra a relativa independência que as personagens 

têm do vídeo, como se realmente interagissem naturalmente.  

. 

 

Figura 17. Bing se arrepende de ter comprado a casa antes de mobiliá-la. Imagem: divulgação. 
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Figura 18. Caroline dá dicas para o irmão e Bing ainda insiste que eles vão adorar a casa. Imagem: 

divulgação44. 

 

Durante esse período, Lizzie também postava em sua conta tweets relativos ao 

vlog, agradecendo as visualizações e respondendo os comentários no Youtube, Charlotte 

havia postado apenas um tweet (perguntando se tinha que estar ali), Lydia respondia os 

                                                           
44 Bing: @wmdarcy então, você pode ter tido razão. Eu não deveria ter me instalado em uma casa sem 

comprar a mobília. 

Caroline: @bingliest palpite @wmdarcy dizendo “ eu avisei” em 3,2,1... 

Darcy: @bingliest eu avisei. cc @that_caroline 

Bing:@that_caroline @wmdarcy indo comprar mobília logo. 

Caroline: @bingliest POR FAVOR não compre nada sem me enviar uma foto antes. 

Darcy: @bingliest ouça sua irmã, você tem um gosto horrível para decoração. 

Bing:@wmdarcy @that_caroline haha vocês vão mudar de ideia quando virem este lugar. 
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fãs e colocava links para o próprio Tumblr e Jane não havia postado nada ainda. Por 

questões de relevância narrativa não serão colocados os tweets aqui. 

No diálogo do mobiliário de Bing, é possível mais uma vez ver a natureza volúvel 

do rapaz (ainda que nas pequenas coisas) e as pequenas pistas que mostram como 

Caroline e Darcy interferem em sua vida ( na escolha dos móveis, por exemplo). Isso 

mostra como Bing confiava em Darcy a ponto de deixar a cidade e acreditar que Jane não 

o amava, como ocorre mais adiante na narrativa. 

 

4.2. Episódio 27: Welcolme to Netherfield45 

Uma das primeiras mudanças de cenário (a primeira foi quando Lizzie foi para o 

VidCon), a casa de Bing Lee, Netherfield, é apresentada aos espectadores no episódio 27, 

postado no dia 09 de julho de 2012.  

 No episódio “Welcolme to Netherfield”, possivelmente do quarto de hóspedes, 

Lizzie fala dos benefícios de se estar em uma casa tão luxuosa, com Jane perto de Bing. 

O único problema é Darcy, mas Jane aparece no vídeo e a aconselha não ficar irritada 

com isso. O ponto alto do episódio é quando Caroline aparece no quarto atrás de Jane. 

  Na cena seguinte, o espectador vê Caroline Lee pela primeira vez e ela revela que já 

sabia dos vídeos de Lizzie, mas diz que não guarda rancor (Charlotte fez com que ela 

soasse arrogante quando a imitou, no episódio 15) e prefere que o vlog continue. Lizzie 

acredita nela, mas fica constrangida com a situação.  

 Os vídeos seguintes mostram que esse é o começo da manipulação de Caroline, que 

finge ser amiga e compreensiva, mas também não é a favor de Jane e Bing juntos.  

 

                                                           
45 Bem vindos a Netherfield. Tradução nossa. 
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Figura 19. Frame do episódio 27. Primeiro vislumbre da casa de Bing. Imagem: divulgação. 

 

 4.2.1. Relação da adaptação com a obra original 

No material fonte, no capítulo 7 do volume 1, Jane recebe um convite para jantar 

em Netherfield com a senhorita Bingley e a senhora Hurst (também irmã de Bingley, que 

não foi incluída na websérie). Ela pergunta à mãe se pode ir de charrete, o que a Sra. 

Bennet nega e manda que vá de cavalo, porque vai chover. Na lógica da mulher, Jane 

ficaria doente ao chegar em Netherfield e isso obrigaria Bingley a hospedá-la enquanto se 

convalescesse, o que iria aumentar as chances entre os dois, o que Elizabeth é contra. No 

dia seguinte, eles recebem uma carta de Jane confirmando o fato. Elizabeth decide ir atrás 

da irmã em Netherfield para saber como ela está. Na hora de ir embora, Jane fica tão 

triste que a senhorita Bingley se vê obrigada a convidar Elizabeth para ficar por enquanto. 

Já na websérie, até então, as Bennet já conheceram Bing, Caroline e Darcy em um 

casamento (no livro, é durante um baile). Lizzie já detestou Darcy, enquanto Bing se 

apaixonou por Jane. A Sra. Bennet, ao longo dos episódios, faz constantes tentativas de 

aproximar mais os dois, prevendo um casamento vantajoso, o que Lizzie detesta e luta 

para que a irmã tenha uma relação normal com o rapaz – assim como no material fonte. 

Até que, quando vai para o evento VidCon, Lizzie fica sabendo que a casa vai passar por 
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uma reforma e elas não terão onde morar. Jane, no episódio 26, diz à irmã que ela vai 

passar a temporada na casa de Bing Lee, o que faz Lizzie perceber que isso foi, na 

verdade, um plano mirabolante da mãe para juntar de vez a filha mais velha com o rapaz. 

Ela decide, então, acompanhar a irmã em Netherfield. Jane tem, no máximo, uma gripe 

lá, mas – como a gripe não é mais um problema tão grande, pelo menos para a classe 

média de um país como os EUA - não é isso que as levou para ficarem ali. 

A solução narrativa faz a ideia da Sra. Bennet soar plausível, já que ninguém 

contestaria um período de obras na casa, mas seria muito estranho se Jane simplesmente 

não levasse um guarda-chuva porque a mãe não quisesse e se molhasse de propósito, se a 

cena fosse mais parecida com o livro. 

A solução visual – que acaba sendo serialidade também - para a insistência da Sra. 

Bennet em juntar Bing e Jane é o assunto ser tratado em cada episódio até elas irem para 

Netherfield. A própria Netherfield – com toda a descrição de ser uma propriedade rica no 

livro – é representada através do vislumbre do quarto de hóspede de Lizzie. Através dessa 

pequena visualização, então, faz com que tudo pareça elegante (a cor das paredes, das 

almofadas), pouco caseiro (como muitas casas ricas) e sem ostentar muita riqueza (o que 

é proposital num quarto de hóspedes). 

  A amizade de Elizabeth e Caroline, no original, é pautada apenas na boa educação 

da primeira e interesses da segunda para chamar a atenção de Darcy. No material fonte, a 

narração mostra Caroline como uma moça arrogante desde o início e Elizabeth, ciente 

disso, nunca se torna amiga dela. 

Na obra original, a estada de Elizabeth e Jane em Netherfield serve para fazer a 

primeira conhecer mais Bingley e suas irmãs, além de Darcy, que também está hospedado 

na casa (o que na websérie também acontece), mostrando também o quanto ele passa a 

admirá-la cada dia mais, sem falar no próprio relacionamento de Bingley e Jane.  

Em termos de serialidade, a estada de Lizzie em Netherfield serve como uma 

mudança de cenário e uma oportunidade de conhecer as personagens sem que ela tenha 

que imitá-los, como se o espectador fosse levado até eles e não o contrário. O diálogo de 

Lizzie e Jane serve para manter o espectador atento para pontos de vistas que não sejam 

somente da protagonista, já que por ser o vlog de Lizzie, a opinião que mais aparece é a 

dela, obviamente. A aparição de Caroline no final do episódio certamente oferece um 
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gancho para o próximo episódio, recurso bastante utilizado na grande maioria dos 

seriados atualmente. 

A aparição do vlog de Lydia surge também como um recurso de narrativa seriada, 

que mostraria, em uma série usual, em outras cenas, o dia a dia da caçula dos Bennet. 

Como a websérie funciona como um vlog, ficaria inviável a intercalação de cenas de 

outros núcleos a menos que sejam postados pela própria Lizzie. Desta maneira, o vlog de 

Lydia é uma solução narrativa para mostrar ao público mais da personalidade da 

personagem da adaptação longe e independente vlog de Lizzie. 

O vlog de Lydia serve também para mostrar a personagem Kitty – que na 

adaptação se tornou um gato. Kitty também aparece no Twitter, de modo que sua 

personagem também é apresentada ao público sem que Lizzie precise mostrá-la no seu 

vlog, o que mostra núcleos independentes do principal, como acontece em algumas séries 

atuais. 

 

4.2.2. A transmídia no episódio 

 Na adaptação, os episódios da estada de Lizzie e Jane em Netherfield permitem 

que Lydia comece os seus próprios vídeos em seu próprio vlog, o The Lydia Bennet. Essa 

mudança traz um novo nível da transmídia do seriado, que agora possibilita o espectador 

conhecer outras personagens que não haviam sido incluídas na série principal, sem falar 

na importância que o vlog terá para complementar a narrativa posteriormente.  

Nos vídeos de Lydia, os espectadores conhecem a prima Mary, que, na obra 

original, era uma das irmãs Bennet. Para que a família Bennet não tivesse tantas filhas, na 

adaptação, Mary passou a ser prima. Quem assiste somente a série principal verá Mary no 

episódio 72, durante a festa de aniversário de Lydia. No vlog de Lydia, durante a estada 

das irmãs em Netherfield, ela apronta uma de suas loucuras, como alugar o porão de 

Mary para ganhar dinheiro, mas também começa a construir uma relação de amizade com 

a prima (na obra original, Mary e Lydia, apesar de irmãs, nunca foram próximas) e 

também a ajuda a conquistar Eddie, o rapaz da livraria de que ela gosta. 
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Figura 20. Frame da playlist do vlog The Lydia Bennet. Imagem: divulgação. 

 

  

Embora o primeiro episódio do vlog de Lydia seja postado paralelo ao episódio 28 do The 

Lizzie Bennet Diaries, é a partir dos acontecimentos do episódio 26 e 27 que isso é possível. 

O vlog de Lydia continua a funcionar em paralelo aos outros episódios do vlog principal, até 

as irmãs voltarem de Netherfield.  

Além do Youtube, também no Twitter é possível ver o que anda acontecendo com Lydia 

(@TheLydiaBennet) e a sua gata Kitty (@TheKittyBennet).  
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Figura 21. Postagens de Lydia e Kitty Bennet46 . Imagem: divulgação. 

                                                           
46 Lydia: Holla! Estou indo para a casa de Mary! Assistam. 

  Kitty: Vamos lá! Vamos logo para a casa de Mary!! 

 Lydia: Vou sentir falta da minha irmã nerd da foto. 

Internauta: @TheLydiaBennet Espere! Você não vai visitá-la : ( ? 

Kitty: Ataque da Kitty à espreita! 

Tradução nossa. 



91 

 

 

Figura 22. Comentário de um internauta e mais uma postagem de Kitty. Imagem: divulgação. 

 

Como na adaptação Kitty se tornou a gata de Lydia, a sua única forma de 

“interação” é através do Twitter, pela conta que Lydia criou para ela (e escreve para ela). 

É interessante observar que no livro a personagem Catherine – apelidada de Kitty pela 

família – vivia à sombra de Lydia e adorava imitar tudo o que ela fazia, o que tece um 

paralelo com um bichinho de estimação.  

Nesses tweets é possível acompanhar Lydia em mudança para a casa de Mary, 

como em tempo real, como prova de o que Lizzie disse no seu vídeo anterior (sobre a 

reforma da casa) iria se concretizar. Esse tipo de confirmação gera uma impressão de 

realidade, muito maior do que se os fatos estivessem apenas no vlog. Com a notícia de 

um fato na história e logo em seguida a confirmação repetida dele por outras mídias, a 

narrativa cria uma credibilidade bastante interessante para a transmídia. 

Além disso, pode-se ver a interação que os fãs mantêm com as personagens, como 

no tweet acima. Às vezes é possível observar uma interação das duas partes, com 

conversações pelo twitter, como em alguns diálogos de Lizzie sobre a fixação de sua mãe 

em casar as filhas e também no namoro de Lydia com Wickham, como será visto em um 

tópico à frente. 

Enquanto Lydia fica na casa de Mary, Lizzie (@TheLizzieBennet) começara uma 

amizade com Caroline Lee no final do episódio 27. Essa amizade passou a se confirmar 

no Twitter também. 
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Figura 23. A amizade de Caroline e Lizzie, além da animação de Bing com as novas hóspedes47. Imagem: 

divulgação. 

                                                           
47  Caroline: @helmommet Eu amo a Internet. Um tesouro precioso de fatos interessantes. 

 Caroline: tendo um dia adorável saindo com @TheLizzieBennet. Primeiro de muitos, eu acho. 

Lizzie: @that_caroline eu também! 

Bing: @that_caroline Netherfield está começando a ficar bem habitada, não é? Caseira. 

Darcy: @bingliest @that_caroline talvez um pouco lotada demais. 

Tradução nossa. 
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Figura 24. O comentário de Darcy, sempre mordaz. Imagem: divulgação. 

 

O comentário que Caroline faz a um internauta (que data de 09 de julho de 2012, 

no mesmo dia da postagem de Lizzie no vlog) mostra um pouco o quanto ela estaria 

“satisfeita” em ter descoberto o vlog de Lizzie. Em seguida, ela posta sobre o dia que 

passaram juntas, o que Lizzie concorda, demonstrando a amizade que surgiu no episódio 

28 sair do Youtube direto para o Twitter, de forma transmidiática. Enquanto isso, Bing 

Lee, sempre bem-humorado, faz um comentário amistoso sobre a presença das duas 

irmãs em Netherfield, tornando o lugar mais habitado, o que condiz com as passagens no 

livro em que o Sr. Bingley não parece incomodado de forma alguma com a presença de 

Jane e Elizabeth em sua casa, em decorrência da gripe da primeira. Já Darcy comenta que 

o lugar está ficando um pouco lotado demais, o que passa uma impressão arrogante para 

quem lê, da mesma maneira que Elizabeth o considera no livro.  

Considerando que Charlotte e Jane já falaram para os espectadores que acreditam 

que Darcy possa sentir alguma coisa por Lizzie – e no livro, a narração, a essa altura, já 

contou ao leitor sobre os sentimentos de Darcy – é possível que o comportamento sisudo 

do rapaz nas redes sociais seja o mesmo que era visto em Netherfield enquanto Elizabeth 

estava lá, na obra original: por não saber o que fazer com relação ao que sente por ela. 

E, para finalizar, no mesmo período do episódio 27, Bing Lee tuíta uma 

mensagem indiretamente falando de Jane48: 

                                                           
48 Bing: O sentimento caloroso de quando está cuidando de alguém que você se importa profundamente faz 

qualquer dia longo parecer curto #BoaNoite. 

Tradução nossa. 
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                 Figura 25. Bing Lee se referindo à Jane. Imagem: divulgação. 

 

Utilizando um recurso muito comum no Twitter – o de colocar indiretas sobre o 

que está sentindo atualmente – Bing mostra o quanto gosta de Jane, o que vai se 

confirmar ainda mais no episódio seguinte, em que ele aparece e inicia um diálogo 

totalmente preocupado com ela, mas sem perder o bom humor. Nesse caso, um fato que 

acontece no Twitter precede o que vai acontecer na narrativa do vlog principal, que, neste 

caso, confirma o que foi dito na rede social.  

 

4.3. Episódio 42: Friends Forever49 

Tendo recusado, no episódio 39, a oferta de emprego de Ricky Collins por achar 

que a empresa dele faz péssimos vídeos e que isso seria se rebaixar por dinheiro, Lizzie 

descobre que ele posteriormente fez a oferta para Charlotte e ela aceitou. Como a amiga 

terá que desistir dos estudos para trabalhar na Collins and Collins, Lizzie acredita que ela 

está cometendo um erro e tenta fazê-la mudar de ideia, apelando para os espectadores, 

que esperam que ela continue no vlog. Charlotte afirma, então, que está vivendo à sombra 

de Lizzie e que ela não entende as dificuldades financeiras que está passando, que são 

piores que as dos Bennet. Charlotte vai embora e não pretende continuar mais editando o 

vlog. Lizzie fica triste.O episódio foi publicado no dia 30 de agosto de 2012. 

                                                           
49 Amigas para Sempre. Tradução nossa. 
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Figura 26. Frame do episódio 42, com Lizzie e Charlotte. Imagem: divulgação. 

 

4.3.1. Relação da adaptação com a obra original 

 No livro, o Sr. Collins é um pároco (pela Igreja Anglicana, de modo que poderia 

casar) e o primo das Bennet. Ele será o herdeiro da casa devido à falta de irmãos que 

possam herdar a propriedade. Ele chega a Longbourn para se hospedar na casa dos 

Bennet e logo confidencia à Sra. Bennet que deseja escolher uma das primas para casar. 

Ela, ciente de que ele herdará a casa, indica Elizabeth – já que quer que Jane se 

comprometa com Bingley – e ele passa a cercar a moça de atenções, o que a deixa 

exasperada, principalmente com as longas frases prolixas e bajuladoras dele. Um dia, 

precisamente no capítulo 19 do volume 1, ele a pede em casamento, enumerando as 

vantagens de se casar com ele, em um discurso longo e monótono. Elizabeth o recusa 

veementemente, mais ainda após ouvi-lo dizer que, apesar de seus atrativos, não era certo 

que ela fosse receber outra proposta. A Sra. Bennet insiste que ela aceite o primo, 

enquanto o Sr. Bennet – que também despreza o Sr. Collins – dá razão à filha. Enquanto a 

casa está em polvorosa, Charlotte Lucas ocupa o tempo do Sr. Collins dando-lhe atenção. 

Dias depois, Charlotte conta a Elizabeth, no capítulo 22 do volume 1, que ele a pediu em 

casamento e ela aceitou. Elizabeth fica pasmada, já que não considera aquele tipo de 

casamento uma opção para ser feliz, levando em conta a personalidade bajuladora em 

excesso do primo. Charlotte argumenta que nem todos podem ser românticos e que a 
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proposta foi muito bem - vinda a ela, que aos 28, àquela época, era considerada solteirona 

e sem maiores perspectivas de melhoria de vida. A relação das duas esfria depois disso - 

embora não haja uma briga propriamente dita - para depois ser retomada mais adiante 

quando Elizabeth a visita em sua nova casa. 

 A adaptação precisou lidar com uma nova situação: as mulheres do século XXI – 

pelo menos no Ocidente, nos EUA e numa realidade comum da classe média – não 

precisam de casamento para ascender socialmente e conseguirem sua independência. 

Então como a proposta do Sr. Collins soaria crível numa adaptação da web? 

 Na websérie, o Sr. Collins – ou Ricky Collins – era amigo de infância de Lizzie e 

um dos fundadores da Collins and Collins, que trabalha com vídeos corporativos. Ao ver 

o trabalho de Lizzie no vlog, ele fica cercando-a de atenção até que finalmente oferece 

uma proposta de emprego vantajosa para trabalhar na Collins and Collins. Após a severa 

recusa de Lizzie – que ouve que pode nunca mais receber uma proposta como aquela 

outra vez – a casa dos Bennet se torna alvoroçada com o estresse da Sra. Bennet com a 

filha até que Charlotte passa a dar atenção ao Sr. Collins para tirá-lo das vistas de todos. 

No episódio 42, a oferta de emprego já foi feita. Charlotte, que passa por dificuldades 

sérias, aceita largar a pós-graduação para ganhar um dinheiro que pode ajudar as dívidas 

da família e a faculdade de sua irmã. Lizzie briga com ela, mas não há jeito. Charlotte 

muda de cidade, sai do vlog e vai trabalhar na Collins and Collins. 

 A solução visual – e, mais uma vez, também serializada – para mostrar ao público 

a intenção de Charlotte é o episódio 41, em que ela e Ricky Collins conversam sobre a 

maneira adequada de oferecer uma oportunidade de emprego a uma pessoa. Depois disso, 

os tweets (que vão ser mostrados no próximo tópico) preparam o espectador para a 

notícia. A conversa de Lizzie e Charlotte é mostrada pela primeira propositalmente diante 

da câmera para que a segunda seja convencida a ficar pelos fãs que verão o vídeo. Só 

assim a conversa das amigas, que, no livro é bem particular, seria mostrada no vlog. 

 A serialidade se dá pela continuidade após o pedido de Ricky Collins – no 

episódio 39 – com o diálogo de Charlotte e Collins e, finalmente, com a conversa das 

duas no episódio 42. Essa sequência de episódios tratando de uma situação é de uma 

serialidade contínua, que é vista também no Twitter e no vlog de Maria Lu. O final do 

episódio termina com um gancho que pode fazer muitos espectadores se perguntarem “ e 
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agora?” já que Charlotte deixa o vlog e a amizade com Lizzie, o que os leva a tentar 

encontrar resposta nos próximos episódios, sendo um gancho narrativo. 

 

4.3.2. A transmídia no episódio 

 Assim como no episódio 27, a narrativa deriva um canal do Youtube para contar 

outra parte da história. Desta vez, com Charlotte saindo do vlog, outra maneira de vê-la é 

através do canal da sua irmã Maria Lu, que está treinando para um estágio na Collins and 

Collins. Apesar do primeiro episódio do vlog Maria of the Lu ser exibido paralelo ao 

episódio 44, foram as conseqüências da narrativa episódio 42 que fizeram o vlog ser 

criado. 

 

Figura 27. Frame do canal Maria Lu no Youtube. Imagem: divulgação. 

 

 Personagem de pouco destaque na obra original, Maria Lucas guarda semelhanças 

com Maria Lu pelo nervosismo e admiração que tudo o que dizia respeito à imponente 

Rosings, propriedade da benfeitora do Sr. Collins, lady Catherine de Bourgh. Na 
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adaptação, Maria é uma garota tímida, mas bastante empolgada com tudo na Collins and 

Collins e ansiosa para aprender mais sobre a utilização dos vídeos na Internet. 

  

 Mas voltando à época da publicação do vídeo, 30 de agosto de 2012, nas redes 

sociais, mais uma vez, é possível ver a vida das personagens seguir de acordo com o que 

foi explicitado no vlog, como os tweets de do Sr. Collins(@MrRickCollins), Lizzie e 

Maria(@MariaOfTheLu). 
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Figura 28. Tweets do Sr. Collins e de Lizzie que prenunciam o que vai acontecer50. Imagem: divulgação. 

                                                           
50 Collins: Recebi notícias excelentes esta manhã. Empolgado para seguir em frenre. 

  Lizzie: eca. 

  Lizzie: Vai ser uma noite longa e depressiva. :( 

  Lizzie: Longa e triste noite de edição. Novo vídeo em breve. 

  Maria:Tão feliz pela minha irmã @TheCharlotteLu e seu novo emprego – MELHOR IRMÃ DE TODAS! 

  Maria:Ajudando @TheCharlotteLu a arrumar as malas para seu novo emprego. VAI MANINHA! 

  Collins: Feliz por anunciar minha nova parceira de negócios. A amável e talentosa 

@TheCharlotteLu.Todos deem a ela um grande “bem-vinda!”. 
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Figura 29. Os tweets de Maria e o Sr. Collins confirmam o que Charlotte fez.Imagem: divulgação. 

 

Embora as personagens não tenham interagido, quem acompanha os Twitters de 

Lizzie e o Sr. Collins entende que tem algo de errado no ar no dia 29 de agosto. Pelo que 

o episódio 41 mostra, é possível entender que Charlotte vai trabalhar para o Sr. Collins, 

mas pela rede social os espectadores já sabem que Lizzie sabe. Mas o fato de ela estar 

editando o vídeo sozinha – algo que era função de Charlotte – pode despertar o interesse. 

Por que Lizzie está mal-humorada e editando vídeo sozinha? Ontem está Charlotte? Elas 

brigaram?  

Já no dia da publicação do episódio, dia 30, Maria Lu já tuíta animadamente sobre 

o novo emprego da irmã, confirmando que ela vai mesmo embora. O fato dá um ar de 

continuidade à saída de Charlotte no final do vídeo, como se a história não ficasse restrita 

àquele universo, mas sendo contada através de outras mídias. Já no dia 31, o Sr. Collins 

anuncia que Charlotte irá trabalhar com ele. 
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Já no dia 1° de setembro, Maria continua ajudando Charlotte (@TheCharlotteLu) 

com as malas, mas não consegue parar de tuítar sobre o seriado britânico Doctor Who 

(1963- )51. 

 

Figura 30. Maria se distrai com Doctor Who. Imagem: divulgação. 

 

Figura 31.Maria e Charlotte fazem as malas. Imagem: divulgação. 

                                                           
51 Maria: Fazendo as malas o dia inteiro, então... DOCTOR WHO! 

Maria: Não : (  Vou assisti-lo essa noite!” JgoldbergDFTBA:@TheMariaLu Você já viu o episódio? DW 

Temporada 7, episódio 1”. 

Maria: Apenas duas horas até a estreia da sétima temporada de Doctor Who! 

Charlotte: @TheMariaLu Quanto mais cedo você parar de tuítar, mais cedo acabaremos de fazer o 

carregamento. 

Maria:INCRÍVEL! “@AMoniqueOCampo: @TheMariaLu Ei Maria! O que você achou de 

#AsylumoftheDaleks? #DoctorWhoSétimaTemporada 

Tradução nossa. 
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Enquanto o vlog de Lizzie está focado na sua briga com Charlotte, as outras 

personagens também têm suas vidas acontecendo. Diferentemente do que aconteceria em 

uma adaptação de uma só mídia – em que seria preciso priorizar qual história e qual 

núcleo mostrar – em The Lizzie Bennet Diaries, apesar de a prioridade ser o que acontece 

com a protagonista, é possível ver como andam Caroline e Darcy pelo Twitter52. 

 

Figura 32. Caroline entediada em Netherfield. Imagem: divulgação. 

                                                           
52 Caroline: Está muito quieto por aqui ultimamente. 

 Caroline: Há apenas tanto o que uma garota pode fazer com todo esse tempo solitário, sabe? 

Darcy: @that_caroline Certamente, não é tão ruim ter a casa só para você na maioria dos dias. 

Caroline:@wmdarcy Bem, no começo não. Mas agora está beirando a esse tão ruim. 
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Figura 33. Darcy sugere uma saída para Caroline, mas ela não se satisfaz. Imagem: divulgação53. 

 

Com os tweets publicados no dia 31 de agosto, Caroline reclama de tédio e parece 

querer sair da cidade. Isso pode ser um prenúncio da partida de Bing Lee, que faz Jane ir 

atrás dele em Los Angeles, no episódio 49. A interação com um internauta faz uma 

alusão ao lugar de origem de Caroline no livro, que é na Inglaterra. De qualquer modo, o 

diálogo serve mais para mostrar ao espectador que as personagens não param só porque o 

foco narrativo não está nelas. 

Depois de chegarem na nova cidade de Charlotte, no primeiro episódio do vlog 

Maria of the Lu, Maria começa a testar seu vlog, dentro de um escritório da Collins and 

Collins (o mesmo que Lizzie utiliza posteriormente para gravar seus próprios vídeos lá) 

                                                           
53 Caroline:@wmdarcy Eu acho que faria um bem a todos nós uma mudança de cenário. 

Darcy: @that_caroline Por que nós não levamos @bingliest para o novo gastropub nesse final de semana? 

Caroline:@wmdarcy Não é exatamente o que eu quis dizer, mas eu topo. 

Caroline: @TDaisychain102 “@that_caroline @wmdarcy venham para a Inglaterra”. Viu, esse é o tipo de 

mudança de cenário que eu estava falando! 
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mas não tem ideia do que falar, o que traz Charlotte para a frente da câmera para ensiná-

la um pouco. Maria se solta mais ao falar de Doctor Who, sua série favorita, e nos outros 

episódios começa a comentar os episódios de The Lizzie Bennet Diaries, principalmente 

no episódio 43, em que Lizzie comenta estar sentindo a falta de Charlotte. 

 

Figura 34. Frame do primeiro episódio do vlog Maria of the Lu. Imagem: divulgação. 

 

 A conexão dos dois vlogs em seu próprio universo fica mais evidente quando 

Maria faz Charlotte assistir a esse episódio de The Lizzie Bennet Diaries. A aparição dos 

vídeos de Maria parece convergir para o intuito de que Charlotte e Lizzie retomem a 

amizade, o que acontece no episódio 50. O último vídeo do vlog de Maria é justamente 

com Charlotte, algo raro, já que ela não costuma aparecer sozinha em nenhum vídeo. 

 

4.4. Episódio 76: Wishing something universal54 

Publicado em 27 de dezembro de 2012, o episódio mostra Lizzie desejando a 

todos boas festas de fim de ano. As coisas não vão indo bem na sua casa porque – no 

episódio 73 e 74 – ela e Lydia têm uma briga séria por a segunda não achar que Lizzie 

                                                           
54“ Desejando algo universal”. Tradução nossa. 
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goste dela do jeito que ela é e ouça mais as opiniões de Darcy e Caroline (ambos já 

criticaram o jeito festeiro e extrovertido demais da caçula dos Bennet). Nesse episódio, 

ela conta à Charlotte que Lydia foi para Las Vegas para o Revéillon. Ela lê um tweet da 

irmã, que já está a caminho da cidade. No final, ela revela que irá para São Francisco 

estudar algumas empresas de comunicação e descobre que a Pemberley Digital – empresa 

de Darcy- está entre elas. 

 

 

Figura 35. Frame do episódio 76, com Lizzie lendo o tweet de Lydia. Imagem: divulgação. 

 

 

4.4.1. Relação da adaptação com a obra original 

 A essa altura da história, Darcy já se declarou para Lizzie, mas foi rejeitado por 

ela. No livro, isso acontece após Elizabeth visitar Charlotte e coincidir de acabar jantando 

em Rosings, na casa de lady Catherine, que é tia de Darcy. Dias depois, ao visitá-la, ele 

faz o pedido - no capítulo 11 do volume 2 - que acaba em briga por ela descobrir – 

através do primo dele, Fitzwilliam – que Darcy fez de tudo para afastar Bingley de Jane e 

também por acreditar que ele prejudicou Wickham no passado. Darcy escreve uma carta 
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para ela no dia seguinte explicando o que realmente aconteceu com Wickham e que tudo 

o que ele tinha feito por Bingley foi acreditando que Jane não era interessada. De volta 

para sua casa, Elizabeth descobre que Lydia foi convidada a ir para Brighton com a 

esposa do coronel Forster e vai jantar com oficiais todos os dias, para animação da mãe. 

Conhecendo o temperamento fútil e desajuizado da irmã, ela pede ao pai que não deixe 

Lydia, por ela por em risco o nome da família. O pai prefere deixar Lydia ir para que ela 

reconheça o valor de sua própria insignificância. Depois, no capítulo 19 do volume 2, 

Elizabeth recebe o convite dos tios, o Sr. e a Sra. Gardiner, para passear em Derbyshire. 

Acreditando que Darcy não estará lá, ela aceita fazer uma excursão pela mansão de 

Pemberley. 

 Na websérie, Lizzie vai visitar o trabalho de Charlotte na Collins and Collins e 

descobre que Darcy é sobrinho da benfeitora da empresa, Catherine de Bourgh, e a 

própria empresa dele tem poder sobre a do Sr. Collins. Darcy se declara à Lizzie no 

episódio 60, mas ela o rechaça pelos mesmos motivos basicamente do livro. No dia 

seguinte, ele entrega uma carta a ela contando a verdade. Ela não revela o conteúdo na 

hora, mas somente parte dele no episódio 68, falando que Wickham não é tão bom quanto 

pensavam. Enquanto isso, Lydia planeja uma viagem a Las Vegas e, antes disso,  briga 

com Lizzie. A discussão é responsável pelo comportamento imprudente que Lydia passa 

a ter na outra cidade. A Sra. Bennet não vê problema nenhum na viagem e o Sr. Bennet 

também permite. Enquanto isso, a professora de Lizzie, Dra. Gardiner, indica alguns 

contatos de empresa para ela estudar em São Francisco e a Pemberley Digital é uma 

delas. 

 A ida de Elizabeth, no livro, para Pemberley (que antes seria uma visita à região 

dos Lagos) é em decorrência do convite dos tios e também de uma vontade de sair de 

casa, da loucura que sempre permeiam as confusões das irmãs, especialmente depois que 

Lydia consegue viajar com a Sra. Forster. A insatisfação de Lizzie, na websérie, tem a 

sua representação visual no episódio 70, quando Jane levanta a questão de por que a irmã 

ainda não saiu de casa e se ela se sente insegura ao abandonar o lar. Isso leva à notícia, no 

episódio 76, de que ela vai morar em São Francisco por um tempo e realizar estudos nas 

empresas de lá. 
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  Essa representação visual também é de serialidade, pois revela ao espectador, 

através de Jane, os anseios e os receios de Lizzie, para que a notícia de que ela vai a São 

Francisco não caia de surpresa.Esse tipo de recurso é utilizado para antecipar uma grande 

notícia – como o diálogo de Charlotte e o Sr. Collins, por exemplo. A mudança de 

ambiente serve à série como uma possibilidade de renovar o cenário, além de representar 

o amadurecimento da personagem (o que é próprio de séries contínuas) e de fornecer um 

encorajamento para que o espectador continue a acompanhar a narrativa. 

 As postagens no Twitter e os vídeos de Lydia, em paralelo a isso, colaboram para 

que a personagem ganhe a sua própria serialidade fora do vlog principal. É possível 

acompanhar a emoção da personagem com a construção de uma trama que vai ganhar o 

clímax não no dela, mas no vlog da irmã.  

 Já as postagens de Gigi Darcy – a irmã de Darcy, chamada de Georgiana no livro -  

e Fitz no Twitter antecipam que podem trazer Darcy de surpresa, o que gera mais 

expectativa para os episódios seguintes. Com relação ao vlog de Gigi, isso tanto pode 

servir como representação visual do que Elizabeth Bennet apenas ouve por relato no 

livro, como pode também mostrar o desenrolar dos acontecimentos de forma seriada, 

gerando suspense e expectativa, até alcançar o clímax, com a solução do problema, o que 

corresponde a vários aspectos não só de narrativa seriada, mas de narrativa em si. 

 

4.4.2. A transmídia no episódio 

 Apesar de não ser o episódio que acontece a briga de Lydia e Lizzie – que abre 

espaço para a transmídia entre redes sociais e o canal do Youtube – é a partir desse que 

podemos observar como diferentes personagens passam o Ano-Novo e como isso ira 

trilhar suas narrativas até a convergência no clímax da história. Além disso, o episódio 

faz consonância com as postagens de Lydia(@TheLydiaBennet), chegando até mesmo a 

ter o seu tweet lido por Lizzie55. 

                                                           
55 Lydia: Minha mala está pronta com tops brilhantes e álcool barato. Sem parar até eu ver as faixas de 

luzes!Feliz Ano Novo!. Tradução nossa. Obs.: Lizzie acha que ela confundiu com “luzes na faixa”.  
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Figura 36. Tweet de Lydia lido por Lizzie no episódio 76. Imagem: divulgação. 

 

 Enquanto isso, é possível ver que George Wickham(@TheGWickham) também 

vai passar o Ano-novo em Las Vegas, o que já indica a trama que envolve a relação 

deles56. 

 

Figura 37.George Wickham e os planos para o Ano-Novo. Imagem: divulgação. 

  

 Ainda no Twitter, Gigi Darcy (@ggdarcy) e Fitz (@FitzOnTheFitz) comentam 

sobre o episódio 76: 

                                                           
56 Wickham: Eu planejo celebrar com gente divertida. E você? RT @Samantha12Jane: @TheGWickham 

algum plano para o Ano Novo, GDubs? 

 Wickham: Definitivamente existem pessoas divertidas em Vegas RT @Arianaxo93: @TheGWickham 

Ano Novo em Las Vegas soa como uma ideia divertida ;) #sóumaideia 
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Figura 38. Gigi e Fitz comentam sobre a ida de Lizzie a Pemberley, em São Francisco. Imagem: 

divulgação57. 

 

 O público que leu o livro sabe que Gigi Darcy quer juntar o irmão, o Sr. Darcy, 

com Lizzie. O comentário dela não dá só a ideia de continuidade da trama e confirmação 

do fato, como também mostra que as outras personagens se mantêm antenadas ao que 

acontece com o The Lizzie Bennet Diaries, como se fossem espectadores. 

                                                           
57 Fitz: @ggdarcy Você assistiu o que eu acabei de assistir? 

 Gigi: @FitzOnTheFitz Talveeez. 

 Gigi: @FitzOnTheFitz Você teve alguma coisa a ver com isso? 

Fitz: @ggdarcy Talveez. 
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Para manter a verossimilhança com Lizzie se mudando temporariamente para São 

Francisco, os vídeos entram em recesso por dez dias, voltando somente no dia 07 de 

janeiro de 2013. A transmídia aparece enquanto o vlog não entra, principalmente nos 

tweets de Wickham, Lydia, Gigi, Fitz e até do próprio Darcy. 

 O vlog de Lydia – cujo último episódio data da volta de Lizzie da visita a 

Charlotte para o Dia de Ação de Graças – volta a funcionar com um vídeo de desabafo 

contra a irmã, publicado em 19 de dezembro. A próxima postagem é quando Lydia já está 

em Las Vegas. 

 

Figura 39. Frame do episódio que mostra Lydia em Vegas, no vlog The Lydia Bennet. Imagem: divulgação. 

 

 O episódio que mostra Lydia no carro pronta para ir para a farra é publicado no 

dia 28, um dia depois do de Lizzie. No vídeo, Lydia ainda parecer estar magoada, mas 

resolvendo ficar mais animada ainda, o que a deixa alterada a um ponto que nunca ficou. 

Enquanto a irmã não está assistindo os vídeos, Lydia procura desesperadamente por festa 

e encontra companhia em George Wickham – que já tinha ficado com Lizzie. Mesmo 

tendo visto que ele era um mentiroso pelo vlog da irmã, Lydia dá a ele o benefício da 

dúvida e acaba convencida de que a mentirosa é Lizzie, o que a faz iniciar uma relação 

muito cedo com Wickham.  
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 Quem assiste somente ao vlog principal não precisa acompanhar o canal de Lydia 

para se inteirar nos fatos, mas assisti-lo confere uma experiência de observar a 

manipulação crescente de Wickham sobre a já magoada Lydia, enquanto ela fica cada vez 

com mais ódio das irmãs por se sentir sozinha. O público que já sabia que aconteceria 

algo ruim com Lydia – já que no livro, ela foge com Wickham, mas ele não quer se casar 

com ela, constituindo um escândalo na época – e passa a alertá-la no Twitter para que se 

afaste dele. A indignação e preocupação dos fãs pelo futuro de Lydia ultrapassou os 

limites da adaptação para algo mais real, como se o leitor pudesse sacudir a personagem 

que está fazendo uma tolice para que ela caia em si – algo que suscita a vontade de quem 

lê, dependendo da empatia com a personagem. Nos tweets, é possível vê-los insistindo 

para que Lydia volte para as irmãs e não seja mais manipulada, como se fossem amigos 

dela e a conhecessem de verdade, o que a enraivece e a faz discutir com o público para 

defender Wickham, que, espertamente, introduz um discurso conciliatório para mostrar 

que é um bom rapaz. 

Lizzie finalmente descobre o que está acontecendo – não só da relação de Lydia 

com Wickham, mas também do vídeo de sexo que ele colocou em contagem regressiva 

na Internet -  no episódio 85. No episódio 87, considerado por alguns fãs um dos mais 

emocionantes da websérie58, Lydia cai em si e começa a chorar e é apoiada por Lizzie, 

em uma reconciliação que não existe no livro. Os fãs criaram um carinho tão grande por 

Lydia que chegaram até mesmo a organizar petições na Internet para evitar que o vídeo 

fosse lançado. 59 

 

                                                           
58 Ver a opinião de um blog sobre isso: http://www.hypable.com/2013/04/02/top-10-lizzie-bennet-diaries-

episodes/ 

59 http://www.change.org/petitions/george-wickham-stop-him-from-releasing-the-lydia-bennet-tapec 

 

http://www.hypable.com/2013/04/02/top-10-lizzie-bennet-diaries-episodes/
http://www.hypable.com/2013/04/02/top-10-lizzie-bennet-diaries-episodes/
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Figura 40. Os internautas tentam fazer Lydia voltar a si 60. Imagem: divulgação. 

                                                           
60 Fã: @TheLydiaBennet  Seus vídeos estão cada vez mais tristes e mais tristes. Eu sempre apoiei você, 

mas isso está ficando difícil de assistir. 

 Fã: @TheLydiaBennet Quero dizer,  você não consegue ver que ele está jogando você contra suas irmãs? 

Lydia: @_mrsilva Isso não é o que está acontecendo.Ele nunca faria isso. 

Outro fã: @TheLydiaBennet @that_holbrook Lydia, sua família se importa mais com você do que qualquer 

um. 

Lydia:@dramador k884 @TheGWickham GEORGE se preocupa comigo. Vocês apenas não entendem. 
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Figura 41. Wickham tenta apaziguar Lydia com os fãs61. Imagem: divulgação. 

                                                                                                                                                                             
 

61 Outro fã: @TheLydiaBennet não nos escute, somos estranhos na Internet. Confie em si mesma, confie 

em sua família. 

Lydia: @that_holbrook Eu confio em mim mesma. E, sim, vocês são estranhos na Internet. George 

significa mais do que isso.E minha família – que seja. 

Wickham:@TheLydiaBennet  Ei, está tudo bem. Não os afaste, Lydia. Eles se preocupam com você. As 

pessoas se preocupam com você. Deixe-os, ok? Prometa-me isso. 

Lydia:@TheGWickham Mas eles não entendem. Eles estão sendo tão cruéis com você. Por quê? Vocêé 

mais importante para mim do que eles. Você sabe disso. 

Wickham: @TheLydiaBennet Eu sei. Eu queria as coisas fossem diferentes,  mas o mundo é assim. Sinto 

muito. 

Lydia:Tudo bem. Temos um ao outro : ) 
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Figura 42. Lydia fica mais calma e contente por ambos. Imagem: divulgação. 

  

O drama tem o seu fim quando Darcy compra a empresa que tem os direitos e as 

cópias do vídeo e os impede de postar na Internet. A empreitada dele para conseguir 

achar Wickham é, inclusive, temática do vlog de sua irmã, Gigi. A partir do episódio 83 

de The Lizzie Bennet Diaries, Gigi inaugura o seu próprio vlog para testar o novo 

aplicativo da empresa, Domino, de postagem de vídeos. Ela coloca os vídeos para 

mostrar ao público as vantagens de se ter esse novo aplicativo, comunicando-se com Fitz 

e Darcy para demonstração. 

 Em 1° de fevereiro de 2013, antes do episódio 85, da revelação que Lydia foi 

enganada por Wickham ser postado, ela já pergunta ao irmão se ele vai ajudar as irmãs 

Bennet, o que é mantido em segredo, a princípio. Mas ao longo dos seis episódios do 

vlog de Gigi, o espectador pode perceber que – enquanto Lizzie e Lydia resolvem seus 

problemas – Darcy e Fitz estão à procura de Wickham e só o encontram porque Gigi 

resolve ligar para ele do aplicativo. Ao fazer o download, ele acaba concordando com os 

Termos de Serviço sem ler e Darcy passa a ter acesso ao seu endereço.  
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Figura 43. Frame do episódio 6 do vlog de Gigi, com uma conversa com Fitz. Imagem: divulgação. 

 

A adaptação foi coerente com a discussão de privacidade na web e o drama de 

várias garotas que têm seus momentos íntimos postados, o que as leva a sofrer bullying, 

ter depressão e algumas até a se suicidarem. Para ser coerente com os dias atuais, o 

clímax da história não podia ser mais a fuga imprudente de Lydia com Wickham sem 

serem casados. Contextualizado no mundo cibernético, a websérie transformou Lydia em 

uma personagem capaz de criar maior empatia com o público e ter a sua própria torcida 

para o final feliz. 

 

4.5. Episódio 100: The End62 

Postado em 28 de março. Depois de toda a confusão e a reconciliação com Lydia, 

além da declaração final de Darcy e o aparente final feliz de ambos, Lizzie acha melhor 

encerrar seus vídeos. Da sala de sua casa (que está sendo o cenário desde o episódio 85, 

quando Lizzie volta para casa para resolver o problema de Lydia), ela fala que Charlotte 

(que também aparece no vídeo) vai assumir a Collins and Collins enquanto o Sr. Collins 

vai abrir uma filial da empresa no Canadá. Lydia faz uma lista de “porque Lizzie Bennet 

não é mais uma solteirona”, o que substitui a lista de porque Lizzie era solteirona (que era 

                                                           
62 O fim. Tradução nossa. 
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constantemente mencionada ao longo da série). No final do vídeo, a verdadeira Sra. 

Bennet aparece de relance, causando espanto em Lizzie e Charlotte. 

 

 

Figura 44. Frame do episódio 100, com vislumbre da sala de estar dos Bennet. Imagem: divulgação. 

 

4.5.1. Relação da adaptação com a obra original 

Em Orgulho e Preconceito, Elizabeth e Darcy se casam e vão morar em 

Pemberley, enquanto Jane e Bingley também se casam e vão morar em Netherfield 

(embora depois se mudem para Derbyshire). Já Lydia e Wickham, já casados – por 

intermédio de Darcy – vivem uma vida repleta de dívidas e constantes mudanças, em que 

o amor mútuo vai se esfriando por ter sido uma mera atração.  

Na websérie, Lizzie, no episódio 99, recusa a oferta de emprego de Darcy e afirma 

que vai montar sua própria companhia já que, graças ao vlog, conseguiu contato de 

investidores. Ela, no entanto, vai se mudar para a cidade dele, São Francisco, para ter 

mais chances no novo negócio. Jane recebe uma oferta de trabalho em Nova York e Bing 

vai com ela. Lydia tem um final mais feliz do que no livro, ciente dos erros, mais 

amadurecida e renovando os laços com as irmãs. Wickham não é mais visto. 
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A parte final do livro é pouco mostrada em adaptações cinematográficas da obra e 

a websérie preferiu fazer a representação visual nos capítulos finais, com Darcy e Lizzie 

juntos e a discussão deles de como seria o futuro, que ganha um vislumbre pelo o que ela 

diz. No episódio final, Lizzie faz Charlotte contar a novidade da empresa. No final do 

livro, pouco é mencionado sobre o futuro de Charlotte e na websérie, ela mesma é quem 

ganha a palavra. O destino da maioria das personagens é contado por elas mesmas, seja 

em tela, ou nas redes sociais (como Gigi e Fitz). A postagem de Lizzie no Twitter marca 

ainda mais a representação visual do final da história, com mais imagens do que palavras. 

Em termos de serialidade, o final completa o arco construído para as personagens 

e de situações já prenunciadas – como o anseio de independência de Lizzie, questionado 

no episódio 70 e apresentado no 76 – que se confirmam – como, por exemplo, com a ida 

definitiva de Lizzie para São Francisco e montar sua própria empresa. Além disso, as 

postagens de Lizzie no Twitter dão continuidade ao episódio, em um cenário diferente, 

com todas as personagens reunidas, comemorando, como muitas séries de comédia se 

encerram. A postagem de Gigi no Twitter não é apenas serializada, como prenuncia a 

criação do que seria um spin-off, uma série derivada, já que a personagem vai aparecer 

em Sanditon, outra websérie. 

 

4.5.2. A transmídia no episódio 

 Por ser o episódio final, é interessante observar que mesmo com a produção 

finalizada, as personagens ainda se estendem um pouco na transmídia para mostrar que 

suas histórias podiam continuar em outras mídias. Como, por exemplo, a reação de Fitz e 

Gigi no Twitter, da mesma data do vídeo, ao descobrirem que o vlog acabou. A conversa 

é interessante para mostrar o quanto as personagens parecem possuir vida própria durante 

e até depois do projeto. Como não irão aparecer mais, a produção colocou Fitz para viajar 

e Gigi para tocar o novo projeto da Pemberley Digital (Sanditon, outra adaptação de um 

livro de Jane Austen para a web), como esse fosse o final deles que não apareceu no vlog. 

 E a transmídia nesse episódio parece funcionar como um epílogo de um livro, 

mostrando o destino das personagens de forma a não comprometer a finalização da 

narrativa, mas sem deixar de dar informações. 
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Figura 45. Gigi comenta com Fitz sobre o episódio 100 63. Imagem: divulgação. 

                                                           
63 Gigi:Vocês viram. Não tem mais vídeos : ( 

  Fitz: Eu vi, de fato. Nós sempre podemos usar nosso poder de fogo destrutivo para fazê-la mudar de ideia 

quando ela chegar na cidade. 

 Gigi: Ha-ha. Ela provavelmente está certa em parar. Além do mais, eu provavelmente já terei ido embora 

até lá. 

Fitz: Isso mesmo, o novo projeto! E, falando nisso, por conta da nossa próxima sessão de investimento e 

Itália para o aniversário do Brandon, eu estarei viajando na maior parte do verão também. 

Gigi: Então William e Lizzie vão ser deixados na própria conta deles? Sem nossa ajuda? 

Fitz: Nada de bom pode vir disso. 
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Figura 46. Gigi e Fitz comentam sobre os seus planos64. Imagem: divulgação. 

 

 Além desses, existe os tweets da ida de Lizzie, Darcy, Lydia e Charlotte para o 

Carter´s, postados em 29 de março. Como exatamente um epílogo, as fotos parecem um 

storyboard que serve também como despedida das personagens. 

                                                           
64 Fitz: Isso mesmo, o novo projeto! E, falando nisso, por conta da nossa próxima sessão de investimento e 

Itália para o aniversário do Brandon, eu estarei viajando na maior parte do verão também. 

Gigi: Então William e Lizzie vão ser deixados na própria conta deles? Sem nossa ajuda? 

Fitz: Nada de bom pode vir disso. 
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Figura 47. Lizzie começa a postar sobre a comemoração no Carter´s65. Imagem: divulgação. 

                                                           
65 Lizzie: Postscript 

    Lizzie:Nós saímos ontem à noite para uma pequena celebração. Fim dos Diários, a promoção de 

Charlotte. 

    Lizzie: além de outras coisas. 
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Figura 48. O clima parece de descontração66. Imagem: divulgação. 

                                                           
66 Lizzie: A pedido de lydia, fomos para o Carter´s. 

    Lizzie: E ela se sentiu muito mais relaxada. 
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Figura 49. Em meio a reconciliação e comemoração, Lizzie anuncia que algo estranho acontece67. Imagem: 

divulgação. 

   

     

                                                           
67    Lizzie: Foi uma noite adorável e então, a coisa mais estranha aconteceu.... 
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Figura 50. O Sr. Collins interrompe a comemoração para cumprimentar os dois, enquanto todos ficam sem 

jeito68. Imagem: divulgação 

                                                           
68    Lizzie:Diretamente de Manitoba. 
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Figura 51. O Sr. Collins se senta à mesa, no meio de Lizzie e Darcy, enquanto o último parece aborrecido69. 

                                                           
69    Lizzie:Aparentemente, quando Ricky soube de eu e William, ele simplesmente tinha que voar DE 

WINNIPEG para nos dar congratulações pessoalmente. 

    Lizzie:E enquanto ele estava aqui, ele pode bem ter aproveitado a oportunidade para falar para William 

de seus planos... 
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Figura 52. Darcy fica mais e mais zangado com a intromissão do Sr. Collins, enquanto Charlotte procura 

um jeito de tirá-lo dali. Imagem: divulgação. 

 

Figura 53. Charlotte realmente consegue tirar o Sr. Collins70. Imagem: divulgação. 

                                                           
70    Lizzie:e projetos... 

    Lizzie: E das oportunidades lucrativas dos mercados de mídias digitais do Canadá para a Pemberley 

Digital. 

    Lizzie: Charlotte o convenceu de que ela já estava trabalhando em um acordo com a Pemberley Digital. 

Isso o deixou feliz. 
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Figura 54. O clima volta a ser alegre71. Imagem: divulgação. 

                                                                                                                                                                             
 

71    Lizzie:Ele finalmente foi embora. E voltou para Winnipeg. Eu acho? 

   Lizzie: Depois disso, ninguém sentiu que queria ficar muito mais tempo. 
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Figura 55. Todos se preparam para sair, enquanto Lydia sai na foto com Darcy e Lizzie72. Imagem: 

divulgação. 

 

Como a análise se propôs a analisar somente até o episódio 100, que foi ao ar em 

28 de março de 2013, não foi considerado o vídeo que foi postado no dia 22 de maio de 

2014 e nem os tweets que o precederam. 

Desse modo, The Lizzie Bennet Diaries utilizou a transmídia em praticamente 

todos os episódios, sem contar com as outras redes sociais que recebiam postagens não 

ligadas diretamente aos episódios e sim das personagens. Ao longo dos cem episódios da 

websérie, foi possível interagir e acompanhar em tempo real o desenrolar dos 

                                                           
72 Lizzie: Decidimos ir para casa mais cedo. 

   Lizzie: Para que possamos enfrentar o amanhã... O hoje. Eu acho...E fazer planos para o futuro. 
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acontecimentos de Orgulho e Preconceito não somente em uma mídia menos formal – 

como o Youtube – mas em diversas redes sociais.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa análise se propôs a observar a adaptação do livro Orgulho e Preconceito para 

a websérie The Lizzie Bennet Diaries, levando em conta, principalmente, a transmídia 

presente e como isso contribuía para a narrativa seriada e para o próprio processo 

adaptativo. Ao longo dos capítulos deste trabalho, para a análise comparativa de cinco 

episódios de The Lizzie Bennet Diaries, foi possível encarar a questão da adaptação 

como, antes de tudo, uma relação entre texto verbal e o texto visual. 

A opinião muitas vezes propagada da secundarização da imagem com relação ao 

texto encontrou divergência em teóricos como Barthes e com o exemplo do próprio 

cinema, que ganhou força e linguagem próprias para provar o valor do texto visual. Desta 

forma, ao final do primeiro capítulo, pode-se concluir, em retrospecto, que a adaptação 

cinematográfica não vem como uma sombra do texto verbal, mas com identidade própria, 

decorrente de fatores que perpassam mentes como a dos diretores, de roteiristas e dos 

públicos através das vozes verbais definidas pelo dialogismo de Bakhtin. 

Além disso, a adaptação passa por caminhos difíceis até chegar ao público, sendo 

o financiamento um deles, o que pode tornar a produção passível de ter modificações em 

prol de uma melhor aceitação de um estúdio. Na Internet, as produções ganham caráter 

mais independente. The Lizzie Bennet Diaries, uma produção com recursos limitados, foi 

crescendo a partir do sucesso dos episódios, que lhe conferiu um financiamento e, assim, 

pôde desenvolver sua narrativa. A própria questão comentada da fidelidade com a obra 

original teve oportunidade de se desenvolver na mente dos produtores sem precisar de 

aval de algum estúdio ou emissora, o que permitiu a adaptação de diversos aspectos para 

facilitar a linguagem e utilizar a transmídia para ajudar também nisso.  

A adaptação para a websérie pensou em termos de funcionalidade de uma 

narrativa, mais precisamente de uma narrativa seriada. Em termos de narrativa, o próprio 

livro tinha sua estrutura, mas quando passado para episódios curtos de uma websérie, a 

dinâmica precisou ser reorganizada para que cada episódio soasse ao mesmo tempo 

convincente como um vlog filmado uma estudante de Pós -Graduação de forma não 
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profissional e a o mesmo tempo como um seriado, com trama a ser continuada e 

personagens a serem desenvolvidos. 

No segundo capítulo, foi possível estudar a questão da Narrativa pelas 

personagens (planas ou redondas), até mesmo pelo nome que levam no original e na 

adaptação; pelo espaço em que a história acontece, que na websérie não é mais a 

Inglaterra, mas sim os Estados Unidos e, precisamente, o quarto de Lizzie, além de outros 

ambientes ao longo da história; pelo tempo, o que, no caso da websérie, é mostrado de 

forma “real” à medida que os acontecimentos se desenrolam na história. Situar esses três 

elementos na narrativa é fundamental, principalmente ao tratar da temática da narração, 

que organiza a ficção e que, na adaptação, passou de heterodiegética para homodiegética.  

No segundo capítulo, também foi possível estudar a Narrativa pelo viés da 

Narrativa Seriada. A serialidade, por se tratar de uma repetição e não de um produto 

único, pode não ter tido seu valor considerado por alguns, embora a produção em série 

tenha sido utilizada desde os tempos mais primitivos até o período de compositores 

consagrados.  É inegável que o uso da produção de série na programação televisiva vise, 

muitas vezes, ao lucro, mas também tornou o uso do tempo, do espaço e das personagens 

diversificados e com um novo tipo de narrativa. Aproveitando o gancho, surge a 

Transmídia, como uma continuação da narrativa em outras mídias que muda a forma de 

assistir a um produto midiático. Agora o espectador não apenas assiste, mas pode também 

participar e acompanhar o que a narrativa oferece em outros espaços. 

Com relação ao terceiro capítulo, a análise comparativa, há algumas respostas às 

perguntas em relação à adaptação como Narrativa Seriada. Sendo uma série contínua, The 

Lizzie Bennet Diaries apresenta os acontecimentos de Orgulho e Preconceito de forma 

natural, como se aos poucos fossem acontecendo na vida de Lizzie. Os acontecimentos 

principais eram introduzidos de forma sutil na narrativa até que culminavam em uma 

situação mais tensa cujo desenrolar abria expectativa para o que aconteceria depois, como 

a saída de Bing da cidade, a proposta de emprego do Sr. Collins, a declaração de Darcy 

para Lizzie e o drama de Lydia com o vídeo de cunho íntimo. Todas essas pequenas 

tramas alcançaram o clímax nos episódios finais, com um desfecho definido no último. 

Sobre as questões que permeavam o conteúdo da adaptação, a websérie 

transformou o pedido de casamento do Sr. Collins em uma proposta de emprego para 
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Lizzie trabalhar com webvídeos institucionais, o que contrariava tudo o que ela queria 

fazer na área. A fuga de Lydia com Wickham – que no livro acarretava um escândalo por 

não serem casados – foi adaptada como uma relação que acabou em vídeo de sexo sendo 

colocado por Wickham em contagem regressiva para exibição na web. O escândalo da 

reputação no século de Jane Austen foi transformado no temor da intimidade exposta a 

milhares de pessoas na Internet. 

 A ‘transmídia” auxiliou a narrativa em detrimento da adaptação ao desenvolver 

as personagens Mary e Kitty – pouco presentes na websérie – através do canal de vídeos 

do Youtube da própria Lydia, o que poupa a narrativa principal de apresentar e incluir 

muitas personagens que não acrescentariam ao enredo. A própria Lydia teve o seu 

desenvolvimento nos vídeos do canal The Lydia Bennet. 

O que se vê nomeada como “transmídia” pelos produtores, pode também ser vista 

como uma narrativa multimídia que se utiliza de hipertextos para completar narrativas em 

outras mídias digitais. De um modo geral, a transmídia como o conceito de continuar a 

história através de outras plataformas poderia se aplicar ao que foi observado na 

websérie, mas por enquanto não há fundamentação teórica para essa ideia. Como disse o 

próprio produtor de transmídia, Jay Bushmann, talvez fosse preciso criar um novo termo 

para definir o que foi criado em The Lizzie Bennet Diaries. 

Ao mesmo tempo, em resposta às primeiras indagações que começaram este 

trabalho, pode-se concluir que a então chamada transmídia auxiliava essa narrativa e 

confirmava os eventos mencionados nos episódios em redes sociais que interagiam com 

pessoas do “mundo real”.  

Foi no Twitter que a maior parte do que estava acontecendo na série se 

confirmava. Ao sair um episódio, as personagens atualizavam suas contas e falavam de 

modo que o que havia acabado de acontecer em vídeo parecia ter acontecido de verdade. 

Não somente depois de publicado um vídeo, mas antes mesmo, haviam pistas que 

tornavam a narrativa seriada ainda mais presente. 

Mas a Internet realmente transportou a narrativa para onde pouquíssimas obras já 

chegaram: o envolvimento com a personagem a ponto de, realmente, brigar com ela, dar-

lhe um conselho ou simplesmente tirar dúvidas. Além do mais, a presença constante nas 
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redes sociais e com modos de se expressar que realmente parecem os vistos em vídeo 

tornam os acontecimentos extremamente realistas e condizentes com tudo o que se vê. 

Essa interação, esse desenvolvimento das personagens é parte da narrativa de 

maneira que alguns canais paralelos de personagens funcionam como outros núcleos do 

livro, como se o espectador, ao tomar a decisão de ver todos os vídeos que compõem a 

produção, se tornasse o próprio narrador onisciente, com ciência de muita coisa que 

acontece na história e com a visão de mais de uma personagem que não seja a principal. 

Os vlogs paralelos criam também a sua própria narrativa. 

The Lizzie Bennet Diaries, em termos gerais, tornou-se uma adaptação corajosa e 

inovadora, com uma narrativa seriada complementada por uma narrativa multimídia, que 

originou séries similares de Jane Austen como Sanditon e Emma Approved e ainda 

mantém atividades mesmo após o último episódio da produção. “Lizzie” voltou a postar 

novamente no Twitter em março de 2014. E no mês de junho, um novo vídeo, como um 

bônus, foi lançado para responder dúvidas sobre webvídeos, mas que se tornou para 

exclusivamente da vida pessoal da protagonista. 

A produção de “transmídia” da websérie, desta forma, conseguiu abarcar não 

somente a adaptação de Orgulho e Preconceito, mas também conseguiu interligar as 

adaptações de obras, tornando possível que as personagens das obras dialoguem entre si 

(como Caroline de The Lizzie Bennet Diaries e o noivado com o Sr. Elton, de Emma 

Approved, baseado no livro Emma) e com o público também, sem esquecer a história a 

que pertencem. 

A própria interligação entre as obras de Jane Austen através de The Lizzie Bennet 

Diaries, Sanditon e Emma Approved já seria suficiente para continuar a pesquisa ainda no 

ramo da adaptação. E na própria websérie estudada, continuando a linha deste trabalho, 

poderiam ser analisadas mais redes sociais das personagens, além de sites criados 

especificamente para o desenrolar da narrativa (como o endereço em que Wickham posta 

o vídeo de Lydia ou o site institucional da Pemberley Digital), bem como episódios que 

carregaram mais emoção (como a declaração de Darcy, a briga de Lydia e Lizzie, a 

reconciliação das duas irmãs e a declaração final de Darcy, nos últimos episódios) e a 

comparação destes com o original.  
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A análise também poderia surgir com os canais do Youtube de Lydia, Gigi, 

Collins e Maria, estudando a narrativa paralela para algo que foi somente dito por 

intermédio de personagens no livro e não mostrado ao leitor. Falando particularmente 

sobre adaptação, o lançamento do livro The Secret Diary of Lizzie Bennet poderia 

originar um estudo sobre a adaptação de uma série que já era a nova versão de uma obra 

original. Fora do universo de The Lizzie Bennet Diaries, ainda seria interessante estudar a 

questão do gênero em vlogs ficcionais ou mesmo analisar a adaptação de outras obras 

literárias para essa mídia – como, por exemplo, Jane Eyre, que foi adaptada 

recentemente. 

Poderia também servir para a continuação desta pesquisa as novas postagens do 

Twitter de algumas personagens e o vídeo novo de Lizzie, em análise da manutenção da 

transmídia mesmo com o fim do programa principal. À medida que os produtos 

resultantes desta adaptação se renovam, mais possibilidades de pesquisa aparecem. 
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