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RESUMO 

O presente artigo busca analisar as características de mídia alternativa presentes (ou 

não) nas obras da Jane Austen e da Stephenie Meyer, escritoras que viveram em 

períodos históricos diferentes, mas que possuem discursos contrastantes com suas 

respectivas realidades – a primeira escreveu no séc. XIX e a segunda no séc. XXI. 

Estudam-se aqui os livros Orgulho e Preconceito, Emma e Persuasão, de Jane Austen, e 

os três primeiros livros da Saga Crepúsculo – Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse –, de 

Stephenie Meyer. Como base teórica, utiliza-se principalmente Downing (2002), mas 

também outros autores, como Dias (2013), Barroso (2012) e Zardini (2013). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; mídias alternativas; literatura; Jane Austen; 

Stephenie Meyer. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo procura fazer uma análise sobre a forma na qual a mulher é 

representada na obra da autora Jane Austen (1775-1817) e nos livros da saga 

Crepúsculo, escritos por Stephenie Meyer (nascida em 1973), partindo da hipótese de 

que o discurso de Austen é contra hegemônico e que seus livros podem ser considerados 

mídias alternativas, enquanto que os livros de Meyer possuem um caráter condizente 

com o status quo. Esse estudo é importante para o entendimento do papel 
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desempenhado pelos livros escritos por mulheres em diferentes contextos históricos e 

sociais. 

Como processo metodológico, optou-se por avaliar as características de mídia 

alternativa presentes nos livros Orgulho e Preconceito (1813), Emma (1815) e 

Persuasão (1818, obra póstuma), escritos por Jane Austen no início do século XIX. 

Estes livros foram escolhidos pelo discurso que carregam e pelo alcance que 

adquiriram, mantendo sua importância nos dias atuais e tendo sido adaptados diversas 

vezes para os meios audiovisuais nos últimos anos
7
. A segunda parte da análise é 

referente aos livros Crepúsculo (2005), Lua Nova (2006), Eclipse (2007) e Amanhecer 

(2008), que compõem a saga Crepúsculo. Essa saga se destaca porque, apesar de ser 

recente, se tornou um best-seller rapidamente
8
, conquistou milhares de fãs pelo mundo 

inteiro, além do lucro que obteve pelo seu desempenho nos cinemas
9
. Os tópicos de 

análise são: casamento e relações de gênero, humor/riso e feminismo, escolhidos por 

serem temáticas afins às obras estudadas aqui.  

Para obter relevância no Campo da Comunicação, o presente artigo procura 

dialogar com autores que destacam a importância das mídias radicais alternativas e dos 

movimentos sociais, entre eles, Downing (2002) e Santos (2013).  

 

 

ROMANCES E SEU CARÁTER DE MÍDIA ALTERNATIVA 

Este artigo se utiliza do conceito de mídia alternativa de Downing (2002), que 

apresenta uma visão de mídia alternativa mais abrangente
10

, que ele chama de radical. 

Ele entende que essa forma de comunicação pode se apresentar nos meios tradicionais, 

como jornais, boletins e rádios comunitárias, mas também pode ser encontrado em 

                                                
7
Já foram desenvolvidas mais de 20 produções, entre filmes e minisséries televisivas, baseadas no mundo e 

personagens criados por Austen; alguns se tratam de adaptações fiéis, como as minisséries desenvolvidas pelo canal 

BBC, e outros são apenas baseados nas histórias da escritora, como os filmes O Diário de Bridget Jones (de 2001), 
inspirado em Orgulho e Preconceito, e As Patricinhas de Beverly Hills (de 1995), inspirado em Emma (SELTZER, 
2013). 
8
 O livro Crepúsculo esteve no 26ª lugar na listagem dos livros mais vendidos dos últimos 15 anos (TODAY, 2008). 

9
 De acordo com a matéria de BORGO (2012), o filme Amanhecer – parte II arrecadou nas primeiras semanas US$ 

578 milhões de dólares. 
10

Foi estudada também a obra de Cicilia Peruzzo sobre Comunicação Popular e Alternativa, mas o conceito utilizado 

pela autora se trata do tipo de comunicação que atua junto a movimentos sociais e que visam transformações sociais 
(PERUZZO, 2006). Escolheu-se trabalhar com Downing porque seu estudo compreende meios de comunicação que 
expressam discursos contra hegemônicos, mas que não necessariamente estão envolvidos com movimentos sociais. 
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exibições de dança, teatro, blogs, quadrinhos, vestimentas, grafite, música, anedotas, 

discursos, livros, e muitos outros. 

Para o autor, a mídia radical alternativa é uma “resistência a múltiplas fontes de 

opressão exercida por diferentes setores da sociedade, como relativas a sexo, direitos 

trabalhistas, etnias” (DOWNING, 2002, p. 53). Contrapondo-se à hegemonia exercida 

sobre a sociedade existe a contra hegemonia, ou seja, “uma forma de categorizar as 

tentativas de contestar as estruturas ideológicas dominantes e suplantá-las com uma 

visão radical alternativa” (DOWNING, 2002, p. 48). Downing entende as mídias 

alternativas como estruturas contra hegemônicas, ou seja: 
 
Numa estrutura em que as classes e o Estado capitalista são meramente como 

controladores e censores da informação, o papel da mídia radical pode ser 
visto como o de tentar quebrar o silêncio, refutar as mentiras e fornecer a 

verdade. (DOWNING, 2002, p. 49) 

 

Esse tipo de mídia possui um compromisso social, criando um espaço alternativo 

de diálogo
11

 que ultrapassa as repressões e limites impostos a esses atores sociais. Nessa 

perspectiva, a mídia alternativa pode ser produzida em diferentes escalas, desde atuando 

em movimentos sociais e apresentando um maior engajamento político, até aquelas de 

caráter mais sutil e irônico, que não precisam questionar diretamente o status quo para 

fazerem-se ouvir. Este trabalho foca na abordagem que Downing (2005) oferece sobre 

os romances escritos por mulheres, já que, para ele, “a atividade das mulheres como 

romancistas foi uma das mais significativas formas de ativismo da mídia radical” 

(DOWING, 2002, p. 210). 

 

JANE AUSTEN E A MULHER NO SÉC. XIX. 

 Escritora nascida na época – século XVIII e XIX – em que os romances, em sua 

maioria, mostravam as heroínas como damas de uma sociedade discriminativa, que 

repreendia o desenvolvimento intelectual das mesmas enquanto disseminava a prática 

do culto à pureza feminina. Jane Austen (1775 – 1817) tinha personagens que eram 

mulheres fortes, que indiretamente criticavam a forma como a sociedade era construída. 

                                                
11 Downing coloca esse espaço como uma esfera pública alternativa, na qual a sociedade pode discutir e protestar 
sobre assuntos importantes, mas que muitas vezes são proibidos pelas instituições hegemônicas, como os governos 
autoritários, por exemplo. 
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A história de vida de Austen a tornou particularmente sensível frente à condição 

miserável do gênero feminino, passando a denunciá-lo em suas publicações. Hipóteses 

são levantadas de que a jovem escritora pode representar uma leitura de Mary 

Wollstonecraft (SARDENBERG e COSTA, 1994), uma das pioneiras do feminismo 

moderno. 

 Não havendo também meios de comunicação que permitissem alcance gigante 

como os que disponibilizamos hoje, sua literatura foi de grande importância para a 

exposição de certas críticas. Com sensibilidade, Austen explora eixos de discussão 

estratégicos – como casamento, educação, preconceito entre classes sociais, a posição 

da mulher na sociedade – do ponto de vista feminino sem enfrentar abertamente a 

sociedade na qual vivia. Seu desgosto e críticas surgem nas entrelinhas das histórias que 

ela conta. A análise contempla os livros Orgulho e Preconceito, Emma e Persuasão
12

, 

por se tratarem de temas bastante distintos entre si. 

Em Orgulho e Preconceito (AUSTEN, 2011), acompanha-se a jovem Elizabeth 

Bennet, cuja família simples não faz parte da nobreza, e Mr. Darcy, jovem rico e nobre. 

A relação dos dois sofre com o preconceito mútuo dos personagens principais, até que 

eles aprendem a lidar com as diferenças.  

Já em Emma (AUSTEN, 1996), Emma é uma jovem rica e mimada que mora 

com seu pai, e se sente entediada após o casamento da governanta e amiga. Com isso, 

Emma acaba tomando para si a missão de transformar a jovem considerada por ela de 

baixa educação e família desconhecida, Harriet Smith, em uma educada dama. 

A obra Persuasão (AUSTEN, 2008) começa sete anos após o fim do relacionamento de 

Anne Eliot com Frederick Wentworth por conta influência contrária da família à união 

dos dois. Frederick enriquece como marinheiro, enquanto que Anne e sua família 

procuram maneiras de contornar as dívidas adquiridas. 

Os romances mostram que a sociedade inglesa do século XIX, bem como seus 

costumes, estava imersa em tradições patriarcais. A ideia do casamento nas histórias 

mostra que o amor, diferentemente do que era usual na época, pode ser concebido sem a 

espera de retribuição. Ou seja, a felicidade do ser amado era suficiente, passando por 

                                                
12 Escritos em 1813, 1816 e 1818, respectivamente. 
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cima de vantagens econômicas e de prestígio social. Ainda assim, o amor em Jane 

Austen vem acompanhado não apenas de desejo e afeto, mas também de discernimento. 

A sobrevivência, tanto econômica quanto social, claramente não é mero pano de 

fundo para a narrativa. Ainda nesse âmbito, Barroso (2012, p. 4) ressalta “[...] essa 

racionalidade sabe compreender e equacionar os anseios da paixão e os desvarios da 

mente”. Isso pode ser entendido na personagem Charlotte Lucas
13

, à beira dos 30 anos, 

que se casa para obter estabilidade financeira, e não porque ama seu parceiro. 

Austen faz densa crítica aos direitos exclusivamente masculinos à propriedade 

tomando emprestada a voz de personagens femininas, como exemplifica a fala da Sr.ª 

Bennet, de Orgulho e Preconceito: “Como pode alguém ter a coragem de tirar a posse 

dos bens das próprias filhas do proprietário, não consigo compreender” (AUSTEN, 

2011, p. 147). A Srª Bennet desabafa sua preocupação em relação às filhas, que não 

possuíam um irmão e, portanto, não haveria alguém que se responsabilizasse por elas 

caso o pai viesse a falecer – a propriedade passaria assim ao parente masculino mais 

próximo. Aqui há uma crítica à sociedade individualista e materialista da época. Essa 

linha se diferencia no livro Emma (AUSTEN, 1996). Zardini (2011. p. 3) argumenta 

que "é possível perceber a questão da primogenitura masculina em todos os livros de 

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

pai”.  

Encontra-se, também a quase constante presença do riso nas obras de Austen. 

Pacheco e Souza (2011) elencam alguns significados para esse riso, entre eles estão: 

crítica à sociedade (o humor denunciando a loucura e o ridículo da inconsistência 

social), autoconsciência para a mulher (também refletindo o nível de educação das 

personagens) e associação com a sexualidade feminina. 

Hoje se podem reconhecer características do feminismo – luta pela 

independência e direitos da mulher, por exemplo – em Orgulho e Preconceito, o 

romance mais popular de Jane Austen de acordo com enquete realizada pela BBC de 

Londres em 2003 (BARROSO, 2012). A busca por uma voz feminina (PACHECO e 

SOUZA, 2011) é exprimida em diversas passagens do texto, como quando Jane Bennet 

                                                
13 Orgulho e Preconceito. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Belém - PA – 01 a 03/05/2014 

 6 

diz “Eu não gostaria de ser precipitada ao censurar alguém, mas sempre digo o que 

penso”. (AUSTEN, 2011, p. 30), ou seja, as personagens possuíam voz própria. E, em 

uma época na qual os homens possuem o direito de propriedade e controle sobre as 

finanças (ZARDINI, 2011), Anne, de Persuasão (AUSTEN, 2008), assume posições de 

liderança em momentos de crise no livro. 

Outra crítica tipicamente feminista pode ser observada em Emma (AUSTEN, 

1996) quando a autora aborda a educação dada as moças da época. Ela descreve a escola 

onde Harriet Smith estudou como um lugar onde as moças adquiriam "uma cultura 

mediana sem o perigo de voltarem gênios para casa" (AUSTEN, 1996. p.18), já que, de 

acordo com Zardini (2011, p. 2) "as moças tinham a função de serem submissas, 

modestas, puras e educadas". Já em Persuasão (AUSTEN, 2008), Austen aborda as 

limitações impostas às mulheres ao mostrar que, enquanto Frederick adquiriu outras 

experiências, viajou e pôde conhecer pessoas novas, Anne continuou cercada pelo 

mesmo círculo social após o término do relacionamento.  

Austen apresenta heroínas diferentes do que a sociedade da época esperava. Anne não é 

jovem, bonita ou extrovertida, mas a representação a mulher madura, capaz de decidir 

por si mesma. Emma é capaz de despertar a raiva e o amor do leitor. Foi criada para ser 

como um ser humano é, imperfeito. Pra uma época de mulheres prendadas, apenas, a 

personagem foi de personalidade ousada e sutilmente ia contra a hegemonia da 

"perfeição". Elizabeth é uma amiga rebelde com senso de humor ácido, mas que carrega 

um imenso coração capaz de admitir seus defeitos, mostrando não se tratar apenas de 

mais uma mocinha de romance que se sujeita a uma figura masculina e permanece 

eternamente à espera.  

Dois séculos se passaram e muitas mudanças, obviamente, surgiram. O papel da 

mulher na sociedade, sua formação, seu espaço e a sua importância em determinados 

assuntos são questões bem diferentes das vivenciadas por Jane Austen no século XIX, 

algo que até faz surgir a indagação de como seria sua obra se ela estivesse viva.  

Um dos pontos marcantes do século XX que perdura ainda no XXI é o 

surgimento de movimentos sociais que “promoveram profundas transformações, as 

quais deram ao mundo moderno uma configuração totalmente distinta daquela existente 
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no anterior” (SANTOS, 2011, p. 83) e os movimentos feministas não ficaram excluídos 

de tal cenário.  
 

O feminismo tem sua origem no século XIX, período em que os povos 

adotaram cada vez mais a percepção que as mulheres são oprimidas numa 

sociedade centrada no homem, por meio do legado de patriarcado. As 

primeiras manifestações desafiaram ao mesmo tempo a ordem conservadora 

que excluía a mulher do mundo público (do voto, do direito como cidadã) e 

também, propostas mais radicais que iam além da igualdade política, mas que 
abrangiam a emancipação feminina, pautando-se na relação de dominação 

masculina sobre a feminina em todos os aspectos da vida da mulher. (ALVES 

apud SANTOS, 1991, p. 15).  

 

Toda essa emancipação feminina ganhou um novo perfil. Recentemente o 

feminismo se aproximou da questão da igualdade de gênero que tem como meta garantir 

a superação das desigualdades frente à condição das mulheres, nos diversos espaços 

(SANTOS, 2011, p.88). Sendo assim, a mulher na contemporaneidade busca ainda se 

mostrar tão capaz de desenvolver seu papel social, sem ficar submissa às limitações que 

historicamente lhes foram impostas e que tanto foram combatidas por elas, com o 

intuito de “construir uma ideia de que todos os seres humanos, independente dos papéis 

sociais e culturalmente atribuídos a mulheres e homens são livres de desenvolver as 

suas capacidades pessoais e de fazer escolhas” (SANTOS, 2011, p.90).  

 

STEPHENIE MEYER E A MULHER NO SÉC. XXI.  

Foi no início do século XXI, exatamente no ano de 2005, que Stephenie Meyer, 

escritora americana nascida nos Estados Unidos, publicou o primeiro de quatro livros da 

saga que em pouco tempo se tornaria best-seller e invadiria as telas do cinema. Formada 

em literatura inglesa na Brigham Young University, a escritora trouxe para o mundo um 

romance que arrebatou milhões de fãs, em sua maioria mulheres. 

A saga Crepúsculo, conta a história de Bella Swan, que ao se mudar para a casa 

do pai,  conhece a apaixona-se por Edward Cullen, um jovem com uma beleza 

descomunal,  sendo Edward e sua família vampiros. Mesmo ciente do perigo que corre, 

Bella começa a namorá-lo e a garota passa a dedicar sua vida para viver junto ao 

namorado. Ela pede para ser transformada em vampira (e de fato é) para viver sempre 
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ao lado do amado. Casam-se e têm uma filha meio vampira e meio humana. Uma 

história estilo ‘príncipe encantado’ em pleno século XXI. 

Crepúsculo vai além de um conto de fadas qualquer. Ao contrário de Austen, 

Stephenie cria em toda história a figura da mulher que depende do homem para manter 

uma vida melhor. Por exemplo, Bella mudou-se para a casa do pai por sentir que estava 

atrapalhando o relacionamento da mãe com um jogador de baseball. A mãe não 

acompanhava o então marido em suas viagens para não deixar a filha sozinha, mas 

Bella, percebendo que sua mãe sentia falta do marido, resolveu se mudar. É um dos 

primeiros momentos em que Stephenie mostra a mulher desnorteada quando sozinha e 

dependente de um homem, reforçado pelo trecho em que Bella diz: 

 
Como eu podia deixar que minha mãe amorosa, instável e descuidada se 

virasse sozinha? É claro que agora ela tinha o Phil, então as contas 

provavelmente seriam pagas, haveria comida na geladeira, gasolina no carro 

e alguém para chamar quando ela se perdesse, mas mesmo assim... (MEYER, 

2005, p. 12). 

 

Neste caso, Bella é mostrada como uma garota responsável que cuidava da mãe 

que precisava de companhia por não saber lidar com responsabilidades sem o auxílio de 

alguém. Porém, a imagem de uma mulher frágil e que precisa de ajuda não se limita à 

mãe, Bella é frágil e distraída, repleta de marcas de cicatrizes dos inúmeros acidentes 

que sofreu.  

Edward, o outro personagem principal, se tornou o modelo de homem perfeito 

para muitas adolescentes fãs da saga, tanto nos livros, como nos filmes. Bonito, forte, 

sagaz e inteligente, Edward é a personificação da segurança, cuidado e proteção que a 

sua frágil e distraída Bella precisava. Neste ponto, Stephenie reforçou ainda mais a ideia 

machista de como o homem é necessário para que a mulher possa viver de forma mais 

tranquila: o vampiro protege a namorada de forma extrema. A todo o momento a segue, 

dorme todas as noites ao seu lado vigiando seu sono, e a impede de sair sozinha de casa. 

Toda essa vigilância desmedida é mais notável no livro Eclipse, onde Bella está 

mais reclusa e vigiada. Mas não bastava apenas Edward Cullen para isso. Stephenie 

criou um triângulo amoroso na trama. 
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Jacob Black é um índio Quileute que se transforma em lobisomem e faz parte de 

uma matilha composta por outros quileutes. É amigo de Bella, apaixona-se por ela e 

assim como Edward, busca protegê-la dos perigos que corre e passa a disputar o amor 

dela com o vampiro. Forte, bonito, bastante habilidoso quando luta, mesmo em 

constante contrariedade com Edward, se junta ao vampiro para proteger Bella. 

Um dos poucos momentos que Meyer foge ao discurso patriarcal, é quando em 

Amanhecer, o papel de mãe também é destacado. Após casar-se ainda virgem com 

Edward, Bella engravida e o marido sugere que a mulher faça um aborto, não 

necessariamente com essas palavras. Já com o sentimento de mãe, Bella recusa-se a tirar 

a criança e conta com a ajuda de Rosalie – que sempre quis ser mãe - para evitar que 

Edward a forçasse a abortar. Esta passagem mostra como, mesmo que o sistema 

patriarcal detenha maior domínio, a mulher não está isenta de decisões. 
 

Há de ser ressaltar que todas as sociedades historicamente conhecidas 

revelam predominância masculina, todavia o patriarcado absoluto deve ser 

encarado com reserva. A subalternidade da mulher não significa ausência 

absoluta de poder. Em todas as sociedades conhecidas as mulheres detém 

parcelas de poder. (CONCEIÇÃO, 2009, p. 745). 

 

De uma maneira clara, Stephenie Meyer criou em Crepúsculo um mundo ‘ideal’ 

que toda mulher com o mínimo do bom senso poderia querer ser: submissa, disposta a 

fazer tudo por seu parceiro galã e bonitão, até morrer por causa de amor. Crepúsculo é 

uma série que fala bastante em morte. Um modelo tradicional de família é construído 

em toda a série. 

Como explicitado no artigo, Austen apresenta ao mundo heroínas com quem 

muitas mulheres se identificam ainda atualmente, no século XXI, que nem sempre se 

sujeitam a uma figura masculina e permanece eternamente à espera. É o que ressalta 

Witter sobre Orgulho e Preconceito (2013), acrescentando que: 

 
O que nem sempre se nota é o quão revolucionário é este romance para a 

época e as pessoas para quem foi escrito. Ele é a reivindicação de algo que, 

embora existisse em tese, estava muito longe da realidade. Falo da 

possibilidade de escolha que nem os homens e nem as mulheres tinham, isto 

é, poder escolher com quem se iria viver para o resto da vida [...]. A família e 

as convenções ainda ditavam, acima de qualquer desejo individual, as 

escolhas e o destino. (WITTER, 2013) 
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E é justamente contra essa condição social que Jane Austen discursa, de certa 

forma dando um dos primeiros passos em uma luta feminina que perdura até nossos 

dias. Por conta da sociedade patriarcal vigente na época, a independência feminina era 

rara, e mulheres tiveram dificuldades de se afirmarem como escritoras por conta da 

tradição masculina na área (DIAS, 2011). Ainda assim, escritoras utilizaram o meio 

ficcional para ilustrar seus anseios e inquietações, principalmente porque a história 

havia sempre sido contada por homens e do ponto de vista deles. Sobre o assunto, Dias 

(2011) explica que: 

 
Foi através da ficção [...] que as mulheres, em especial as pioneiras do século 
XIX, utilizaram desse gênero, para questionar e desafiar a apropriação 

masculina das experiências/sentimentos/atitudes das mulheres, como 

exemplifica a personagem Anne Elliot em Persuasão (1818) – escrito por 

Jane Austen – quando em uma conversa com o capitão Harville desabafa: 

“[...] os homens têm tido vantagem sobre nós ao contar suas histórias. A 

educação tem sido deles em um nível muito maior; o lápis tem estado em 

suas mãos”. (DIAS, 2011, p. 4). 

 

O trecho acima mostra a voz feminina presente em Austen, que naquela época 

era tão rara de ser ouvida. Austen também descreve a fraqueza masculina por meio dos 

patriarcas das famílias em seus livros, que apresentam fraqueza de caráter e são 

facilmente manipulados. Essa realidade é diferente no universo criado por Meyer, onde 

as figuras masculinas das famílias são o centro do poder de seu núcleo social, 

responsáveis e de forte influência nas decisões finais de sua comunidade. 

Nas palavras de Downing (2002, p. 209), “o romance, um dos primeiros veículos de 

expressão das mulheres, ilustra a necessidade de prestarmos cuidadosa atenção ao 

contexto para assim perceber as implicações radicais que subjazem a seu quietismo 

superficial”. Ou seja, mesmo que o romance não envolva resultados imediatos, como 

manifestações sociais ou a repressão violenta das autoridades, seu efeito deve ser 

estudado em longo prazo, nas transformações sociais que seus questionamentos 

geraram. Seguindo este pensamento, Downing argumenta que: 
 

[...] O reconhecimento da importância de romances e outras publicações hoje 

esquecidos e que, embora possam ter perdido há muito tempo a chancela 

literária que outrora traziam, desempenharam papel significativo em cunhar a 

reflexão e discussão em sua época – e, portanto, desempenharam importante 

papel em moldar o mundo que herdamos. (DOWNING, 2002, p. 210). 
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Como abordado, a obra de Austen traz questionamentos ainda atuais, mas 

que hoje em dia podem ser discutidos mais abertamente nos círculos sociais, ou seja, 

suas preocupações, vanguardistas, foram importantes para as conquistas posteriores da 

classe feminina.   

A priori, Crepúsculo poderia ser considerado apenas mais um romance 

adolescente qualquer com objetivo de trazer fortuna à escritora e às empresas produtoras 

de livros e filmes. No entanto, o contexto e a forma como a história é desenvolvida e 

como os personagens são apresentados fogem aos discursos libertadores que feministas 

tanto pregaram em uma época em que a mulher era reprimida – como pregou Austen. 

Em meio a uma era em que a comunicação se torna maior, onde a mulher 

tem mais espaço para trabalhar, desenvolver seus projetos, escrever sem ter a 

preocupação de que a censura tradicionalista imposta pelo anti-feminismo lhe 

reprimisse, Stephenie Meyer traz à literatura mundial discursos e ideais que correm na 

contramão da luta que feministas de todo o mundo mantiveram e mantêm implícitos e 

mascarados pelo ‘amor’ sem medidas exposto na série. 

 

CONCLUSÃO 

O contraste entre as duas escritoras pode ser percebido no que diz respeito a 

posição  feminina que cada uma decide mostrar nos romances indicados neste artigo. 

Enquanto Austen se utiliza de sua literatura para denunciar a condição feminina em seu 

tempo onde a mulher não tinha tanto espaço, em seus livros Meyer mostra mulheres 

dependentes e frágeis. Além do mais, Austen cria personagens femininas chave que se 

mostram mulheres mais maduras e humanizadas, mostrando que podem ser mulheres 

"comuns" e ao mesmo tempo fortes. Ao mesmo tempo, Meyer mostra a mocinha da 

trama em busca de uma perfeição vampiresca humanamente inatingível, em tempos de 

maior realismo sobre a condição humana feminina. 

Podemos também perceber pequenos momentos em que os discursos se invertem. Um 

exemplo é quando Bela decide ir contra a vontade de Edward e não abortar, 

demonstrando poder de decisão.  
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Acredita-se que esta é apenas uma visão sobre o assunto. Além das obras 

literárias apresentadas neste artigo, em outras podem ser percebidas características 

semelhantes e também merecem um estudo futuro, como a obra 50 Tons de Cinza de 

Erika Leonard James, as obras de Mary Wollstonecraft, entre outras. 

No fim, percebeu-se como a mídia literária pode ser utilizada de diferentes 

formas em diferentes épocas, sendo sua expressão muitas vezes marcada pela 

heterogeneidade de discursos, e indo contra o esperado pelo seu tempo, exemplificada 

por Austen, com conceitos vanguardistas feministas, e por Meyer, com personagens 

femininos dependentes em um período de grande liberdade feminina.  
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