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RESUMO 

 

A presente monografia procura analisar a intertextualidade entre Reparação de Ian 

McEwan (1948-) e A abadia de Northanger de Jane Austen (1775-1817). Segundo a 

crítica literária Tiphaine Samoyault, a intertextualidade é um fenômeno comum a todos 

os textos e consiste na relação que eles estabelecem entre si. Partindo deste conceito, 

analisaremos a metaficção presente em Reparação à luz da teoria proposta pela crítica 

canadense Linda Hutcheon, para quem romances são heterocosmos, pequenos 

mundos criados por romancistas a fim de lidar com a difícil realidade do mundo 

empírico. Consideramos Reparação como um heterocosmo criado pela personagem-

autora Briony Tallis, cuja finalidade é absolver a culpa que a personagem carrega 

durante sua trajetória. Analisaremos, então, a intertextualidade entre Reparação e A 

abadia de Northanger, comparando aspectos semelhantes aos dois romances, tais 

como o erro de julgamento das personagens principais, o conflito de classes e as 

referências a outras obras literárias e autores. 

 

Palavras-chave: Ian McEwan. Reparação. Jane Austen. A abadia de Northanger. 

Intertextualidade. Metaficção. Linda Hutcheon. 



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph analyzes the intertextuality between Atonement by Ian McEwan (1948-) 

and Northanger Abbey by Jane Austen (1775-1817). According to the literary critic 

Tiphaine Samoyault, intertextuality is a phenomenon common to all texts and consists of 

the relation that they establish with each other. From this standpoint, we analyze the 

metafictionality that is present in Atonement in the light of the theory proposed by the 

Canadian critic Linda Hutcheon, to whom novels are heterocosms, small worlds created 

by novelists in order to deal with the difficult reality of the empiric world. We consider 

Atonement as a heterocosm created by the character-author Briony Tallis, whose 

purpose is to absolve her guilty. Subsequently we analyze the intertextuality between 

Atonement and Northanger Abbey, establishing the relationship between some similar 

aspects to both novels, such as the main characters‟ misjudgment, the class conflict and 

the references to other literary works and authors. 

 

Key-words: Ian McEwan. Atonement. Jane Austen. Northanger Abbey. Intertextuality. 

Metaficcion. Linda Hutcheon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Na introdução ao livro Intertextualidade, Tiphaine Samoyault comenta que o 

termo “intertextualidade” possui vários sinônimos: “tessitura, biblioteca, entrelaçamento, 

incorporação ou simplesmente diálogo” (SAMOYAULT, 2008, p. 9). Apesar dessa 

pluralidade de nomenclaturas, esses termos se referem ao fenômeno comum a todos 

os textos: a presença de outros textos dentro deles. Para Samoyault, a intertextualidade 

é como uma árvore genealógica de vários galhos, sendo às vezes impossível 

determinar a origem dessa relação intertextual. 

 Mikhail Bakhtin foi um dos pioneiros no estudo da intertextualidade, embora não 

tenha utilizado o termo para definir a relação dos textos com outras estruturas. Para 

Bakhtin, o discurso romanesco é um diálogo entre outros textos, 

uma intersecção de superfícies ao invés de um ponto (um significado fixo), um 
diálogo entre muitos escritos: aquele do escritor, o do destinatário (ou do 
personagem), e o contexto cultural contemporâneo ou anterior. (KRISTEVA, 
1984, p. 65, tradução nossa) 
 
 

 O texto é considerado parte da sociedade e o autor é o indivíduo que participa 

ativamente da história ao ler e reescrever textos anteriores. Segundo Bakhtin, o autor 

não é aquele que somente manipula o texto, e sim alguém que avalia outros pontos de 

vista e os incorpora ao seu próprio, criando uma relação dialógica. O diálogo entre 

textos é, então, como a consciência humana, formada por elementos exteriores, pontos 

de vistas de outrem. 

 A partir do conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, Julia Kristeva expande 

o estudo da intertextualidade e afirma que  

todo texto é construído como um mosaico de citações; todo texto é a absorção 
e transformação de um outro. A noção de intertextualidade substitui aquela de 
intersubjetividade, e a linguagem poética é lida pelo menos como dupla. 
(KRISTEVA, 1984, p. 66, tradução nossa) 
 
 

 Partindo da teoria de Bakhtin, Kristeva afirma que a intertextualidade não se 

resume somente no diálogo entre textos, mas também na inserção da história no texto 

e do texto na história, isto é, na sua ambivalência. Ler um texto não é somente ler 
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palavras, é também ler a sociedade na qual este está inserindo. Assim sendo, a 

linguagem literária carrega uma duplicidade de sentido e dialoga com outros textos e 

com o contexto histórico: 

Todas as palavras abrem-se assim às palavras do outro, o outro podendo 
corresponder ao conjunto da literatura existente: os textos literários abrem sem 
cessar o diálogo da literatura com sua própria historicidade, e a noção tem todo 
o interesse em tornar a crítica sensível à consideração da complexa relação 
que a literatura estabelece entre si e o outro, entre o gênio individual singular e 
o aporte intertextual e não puramente psicológico do outro. (SAMOYAULT, 
2008, p. 21-22) 
 
 

 A intertextualidade pode ocorrer de várias formas. Dentre elas, a citação, a 

alusão, o plágio, a referência, a paródia e o pastiche são as mais comuns. Citar é 

recortar um texto e colar em outro, realizar um trabalho de colagem. A citação entre 

aspas ou em texto deslocado expõe a relação entre o texto presente e um anterior, “a 

relação do autor com a sua biblioteca” (SAMOYAULT, 2008, p. 49). Sem aspas, a 

citação não passa de plágio, mas continua expondo a intertextualidade. Por sua vez, o 

plágio demonstra a apropriação da palavra do outro e pode mostrar a rede de textos 

presente no intertexto.  

 A referência e a alusão não são tão claras quanto a citação e o plágio, mas 

também remetem a outros textos. Ao se referir a outro, um texto pode citar o nome de 

um livro, de um autor ou de um personagem. Já a alusão é ainda menos explícita, 

podendo acontecer somente no nível semântico ou através de alegorias. A paródia, por 

sua vez, visa transformar um texto para fins cômicos ou satíricos. Frequentemente a 

paródia seleciona as principais características de um texto e as reutiliza, e o texto 

parodiado é facilmente reconhecido. Em contraste, o pastiche copia estilos de outros 

autores e os “cola” no texto; é uma imitação mais clara de outros textos.  

Em entrevista à revista Newsweek, McEwan afirma que Reparação é o seu 

“romance de Jane Austen”1. Na epígrafe de Reparação lemos uma citação de A abadia 

de Northanger de Jane Austen: 

“Cara senhorita Morland, pense o quanto são horrorosas as suspeitas que tem 
nutrido. Em que se fundamentam tais julgamentos? Pense em que país e em 
que era vivemos. Lembre que somos ingleses, que somos cristãos. Consulte 
seu próprio entendimento, seu senso do que é provável, sua observação 
poderia nos preparar para tais atrocidades? Como nossas leis seriam 

                                                           
1
  GILES, J. A Novel Of [Bad] Manners. Newsweek. 08 de abril de 2002.  
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coniventes com elas? De que modo coisas assim poderiam ser perpetradas 
sem que ninguém delas soubesse num país como este, em que as relações 
sociais e literárias são como são, em que cada homem está cercado por toda 
uma vizinhança de espiões voluntários, e as estradas e os jornais deixam tudo 
às claras? Querida senhorita Morland, que idéias a senhorita tem se permitido 
conceber?” 
Haviam chegado ao final da galeria, e com lágrimas de vergonha ela foi embora 
correndo para o seu quarto. 
Jane Austen, Northanger Abbey (McEWAN, 2002, p. 9) 

 
 

Esta citação anuncia a intertextualidade entre Reparação e A abadia de 

Northanger. Somente este trecho, porém, não seria suficiente para afirmar que os dois 

romances possuem uma forte relação intertextual. A citação poderia ser somente uma 

simples epígrafe, que no máximo introduziria um dos temas do romance de Ian 

McEwan: o erro de julgamento. Entretanto, suspeitamos que o diálogo entre A abadia 

de Northanger e Reparação não se resumiria somente à epígrafe. Apesar de Ian 

McEwan afirmar que não se baseou especificamente neste romance de Jane Austen ao 

escrever Reparação, nós percebemos que o diálogo entre as duas obras é constante. 

Portanto, propomos as seguintes questões para este trabalho: de que forma Reparação 

e A abadia de Northanger dialogam? Quais os paralelos entre os dois romances? 

Nosso objetivo é, portanto, analisar como a intertextualidade entre Reparação de Ian 

McEwan e A abadia de Northanger de Jane Austen é construída. 

Em um primeiro momento, abordaremos a trajetória literária de Ian McEwan e 

suas características, situando Reparação no conjunto de sua obra. Em seguida, 

retomaremos algumas ideias sobre Reparação apresentadas em artigos publicados no 

Brasil, e analisaremos os aspectos metaficcionais presentes no romance à luz da teoria 

da metaficção proposta por Linda Hutcheon. Após esta análise, estudaremos A abadia 

de Northanger e suas principais características, para, finalmente, analisarmos a 

intertextualidade entre o romance de Jane Austen e Reparação.  
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2 “O MESTRE DA BOMBA NÃO-DETONADA”: A TRAJETÓRIA DE IAN MCEWAN 

 

 

 Nascido em 21 de junho de 1948 em Aldershot, Hampshire, Inglaterra e filho de 

um oficial do exército britânico, Ian McEwan passou parte da infância e da adolescência 

fora do seu país de origem. De volta à Inglaterra, McEwan ingressou na Universidade 

de Sussex e graduou-se em inglês em 1970. 

O primeiro trabalho publicado de McEwan foi o livro de contos Primeiro amor, 

último sacramento (1975), que venceu o prêmio Somerset Maugham em 1976. Dois 

anos depois, outro livro de contos, intitulado Entre lençóis, e o primeiro romance do 

autor, O jardim de cimento, foram publicados. O primeiro livro de ficção de McEwan, a 

história de quatro filhos que perdem o pai e posteriormente a mãe, que é enterrada no 

jardim da casa, explora os temas de incesto e desestrutura familiar, e foi adaptado ao 

cinema em 1993 pelo diretor Andrew Birkin. O romance The Comfort of Strangers (no 

Brasil, Ao Deus-dará), que explora o relacionamento obcecado de dois amantes, foi 

publicado em 1981 e indicado ao Booker Prize, sendo adaptado ao cinema em 1990 

por Paul Schrader e Harold Pinter. 

O terceiro romance de McEwan, A criança no tempo, a narrativa tensa do 

sequestro de uma criança, foi publicado em 1987 e recebeu o prêmio Whitbread Novel. 

Este romance foi seguido de outros dois, O inocente (1990), uma história de amor cujo 

cenário é a Alemanha, e Cães negros (1992), que explora a atmosfera da queda do 

muro de Berlin. Cinco anos depois, McEwan publicou seu quinto livro de ficção, Amor 

para sempre (1997), a história de um cientista que sofre um acidente de balão, 

adaptado ao cinema em 20042. Em 1998, veio a consagração: Amsterdam, seu sexto 

romance, que analisa a amizade entre dois homens que tiveram a mesma amante, lhe 

garantiu o Booker Prize. 

Reparação é o sétimo romance de McEwan. Publicado em 2001 e traduzido no 

Brasil por Paulo Henriques Britto no ano seguinte, o livro foi eleito o melhor romance do 

ano de 2002 pela revista Time e indicado ao Booker Prize. Em 2007, Joe Wright dirigiu 

                                                           
2
  No Brasil o título do filme é Amor obcecado. 
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a versão cinematográfica do romance, intitulada Atonement (no Brasil, Desejo e 

reparação)3. 

Em 2005, Ian McEwan publicou Sábado, seu oitavo romance, que lhe rendeu o 

prêmio James Tait Black Memorial, e em 2007 mais um de seus livros foi indicado ao 

Booker Prize: Na praia. O mais recente trabalho de McEwan, o romance Solar, foi 

publicado em março de 2010. 

Ian McEwan tem despertado variadas reações entre a crítica literária. James 

Wood o considera “mestre da bomba não-detonada” pelo fato de todos os enredos de 

seus romances possuírem clímax que mudam completamente o rumo da história e que 

perturbam “tudo o que está acordado”4. Ainda segundo Wood, os personagens de 

McEwan são estranhos, perturbadores e raramente têm um passado5. Os primeiros 

romances do escritor também contêm enredos obscenos e chocantes, que trabalham 

com temas polêmicos, como o incesto, a obsessão sexual e o adultério. McEwan 

inclusive recebeu o apelido de “Ian Macabro”6, e, segundo Jeff Giles, alguns jornalistas 

têm “medo” de entrevistar o escritor devido aos seus romances perturbadores7. Porém, 

McEwan demonstra, desde Reparação, uma mudança temática, embora seus 

romances mais recentes continuem tão perturbadores quanto os primeiros. Alguns 

críticos vêem características na narrativa do autor que o assemelham a Jane Austen, 

Henry James e Virginia Woolf, mas são suas peculiaridades que o inserem no hall dos 

grandes romancistas ingleses. 

Embora McEwan não tenha recebido o Booker Prize por Reparação, é 

unanimidade entre os críticos que esta é a obra-prima do escritor. Frank Kermode o 

chama de virtuoso e o compara a Henry James e Ford Madox Ford8. Para o crítico, em 

                                                           
3
  O elenco do filme é composto por Keira Knightley (Cecilia Tallis), James McAvoy (Robbie Turner), 

Saorsi Ronan, Romola Garai e Vanessa Redgrave (Briony criança, jovem e idosa, respectivamente). 
O longa-metragem recebeu o Oscar de melhor trilha sonora em 2008. 

 
4
  WOOD, James. The Trick of Truth. New Republic 226, número 11. 25 de março de 2002. p. 28. 

 
5
  Ibid. 

 
6
  DOBRZYNSKI, J. H. Not “MacAbre” Any Longer. The Wall Street Journal. 20 de novembro de 2007. 

 
7
  GILES, J. A Novel Of [Bad] Manners. Newsweek. 08 de abril de 2002. 

 
8
  KERMODE, F. Point of View. London Review of Books. 4 de outubro de 2001. 
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Reparação “McEwan examinou este território [da fantasia e da realidade] com 

inteligência e atenção criativa, e poderia ser dito que nenhum contemporâneo seu 

mostrou tão apaixonada dedicação à arte do romance.”9 Segundo Ron Charles, a 

narrativa consciente e a psicologia aguda do escritor inglês na obra em questão provam 

que “não há nada que Ian McEwan não possa fazer.”10 Portanto, o “mestre da bomba 

não-detonada” demonstra em Reparação que o reconhecimento do público e da crítica 

não aconteceu por acaso. 

  

                                                           
9
  KERMODE, F. Point of View. London Review of Books. 4 de outubro de 2001. 

 
10

  CHARLES, R. A Portrait of the Artist as a Young Terror. The Christian Science Monitor. 14 de 
março de 2002. 
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3 A REPARAÇÃO DE IAN MCEWAN 

 

 

 Para iniciar a presente análise é necessário abordar, em linhas gerais, o enredo 

de Reparação. Briony Tallis, 13 anos, a mais nova dos três irmãos da família Tallis, 

mora numa cidadezinha próxima a Londres. Dona de uma mente extremamente criativa 

e voltada à prática literária, Briony é uma criança solitária que aproveita a ausência do 

pai, um servidor público do alto escalão do governo britânico, e da negligência da mãe, 

que nunca está por perto devido a crises de enxaqueca, para se fechar no seu mundo 

extremamente organizado e idealizado. Num dos dias mais quentes de 1935, Briony vê 

uma cena incomum: sua irmã mais velha, Cecilia, despe-se diante do ex-colega de 

Cambridge e filho da empregada, Robbie Turner, e mergulha na fonte em frente à casa 

dos Tallis. Confusa com o que presencia, Briony julga ter visto Robbie obrigar sua irmã 

a humilhar-se em frente dele e, após ler um bilhete escrito pelo rapaz e destinado a 

Cecilia, a menina declara guerra ao “vilão”, o filho da empregada que sempre enganara 

a todos. Mais tarde, durante o jantar, os primos do Norte, os gêmeos Jackson e Pierrot 

Quincey, fogem e, em meio à busca, a irmã deles, Lola, é violentada por um homem 

misterioso que Briony julga ser Robbie. O rapaz é, então, condenado à prisão e, para 

reduzir a pena, decide entrar para o exército britânico e combater na Segunda Guerra 

Mundial. Anos depois, Briony tenta reparar o erro que cometeu ao acusar Robbie e 

escreve sobre a cena da fonte, mas se pergunta se a escrita pode trazer a reparação 

tão desejada por ela.  

Nas próximas seções deste capítulo apresentaremos uma revisão da literatura 

crítica de Reparação e, a seguir, analisaremos os aspectos metaficcionais presentes no 

romance de Ian McEwan. 

 

  

3.1 REVISÃO DA LITERATURA CRÍTICA 

 

 

Por se tratar de um romance recente, os estudos sobre Reparação ainda são 

relativamente poucos e, infelizmente no Brasil, de difícil acesso. Em nossa revisão da 
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literatura crítica retomaremos algumas das ideias desenvolvidas em artigos publicados 

recentemente no Brasil para que nossa análise fique situada dentro do que já foi 

pensado a respeito da obra. 

Mail Marques de Azevedo (2009)11 aborda Reparação como uma narrativa 

baseada na memória e contada através da percepção de três personagens do 

romance. Este fato só é revelado no epílogo intitulado “Londres, 1999”, quando os 

leitores descobrem que os capítulos anteriores fazem parte das memórias de Briony e 

foram escritos por ela. Para Azevedo, após ter acusado falsamente Robbie Turner, 

amante de Cecilia Tallis, Briony convive com a intensa culpa e tenta redimir-se criando 

um novo passado e um novo fim para a história do casal: 

Como o título sugere, o romance centra-se no esforço de sua protagonista de 
fazer reparações para as trágicas consequências do seu falso testemunho que 
envia Robbie Turner para a prisão. Briony é movida a escrever uma história que 
é tanto uma confissão da sua culpa, isto é, um relato factual de sua 
transgressão, e uma história de amor ficcional com um final feliz, no qual, como 
uma criadora todo-poderosa, ela traz Cecilia e Robbie de volta dos mortos.” 
(AZEVEDO, 2009, p. 3) 
 
 

Azevedo cita a vencedora do prêmio Nobel, Toni Morrison, que comenta o uso 

da memória. Para a escritora, a memória é o ato de relembrar não somente os 

incidentes ou lugares, mas sim todos os sentimentos e impressões relacionados a 

acontecimentos passados. O autor não tem a obrigação de contar como tudo 

exatamente aconteceu, mas deve transmitir as emoções e impressões de como e 

porque aquilo aconteceu (AZEVEDO, 2009, p. 1). 

 As confissões de Briony revelam autoacusação e mostram que as informações 

repassadas por ela são compostas por imagens e impressões que ela traz em sua 

memória: 

Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um 
gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o 
desespero, que deixo os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Dei-
lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não 
exatamente, não ainda. (McEWAN, 2002, p. 444) 
 

                                                           
11 AZEVEDO, M. M. Memory and Forgetfulness in Ian McEwan's Atonement. In: 2o Congresso 

Internacional da Abrapui, 2009, São José do Rio Preto: Abrapui, 2009. Anais do II Congresso 
Internacional da Abrapui, 2009. Este artigo foi publicado em inglês e a tradução de todas as citações 
do mesmo é de nossa autoria. 
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Há também as lembranças de Robbie sobre o período da guerra (parte dois do 

romance) e as lembranças de Briony sobre o treinamento em enfermagem durante o 

período mais crítico da Segunda Guerra Mundial. No epílogo, porém, ocorre a 

revelação, em primeira pessoa, de que Reparação, na verdade, foi escrito por Briony. 

Esta parte do livro é composta por trinta páginas do diário da autora, nas quais ela 

conta sobre as comemorações de seu aniversário de 77 anos. 

 Para Azevedo (2009, p. 1), após sentirem-se aliviados com o final feliz de 

Cecilia e Robbie, os leitores atordoam-se ao descobrir que Reparação é uma narrativa 

dentro de outra narrativa. Os três primeiros capítulos do romance são, na verdade, 

narrados por Briony, que também é personagem e se revela no epílogo do livro. Cecilia 

e Robbie nunca puderam ficar juntos; o rapaz morreu na guerra, e Briony não teve 

coragem de encarar sua irmã após a notícia da morte dele. As iniciais “BT”, escritas ao 

final da terceira parte, já indicam que os capítulos anteriores são as lembranças de 

Briony, fato que é confirmado no epílogo. 

 De acordo Azevedo, conclui-se, então, que Briony contou a história de seu 

falso-testemunho baseando-se em suas memórias (AZEVEDO, 2009, p. 5). Sabe-se 

que é impossível lembrar-se de como tudo realmente aconteceu, pois a memória pode 

favorecer alguns eventos e percepções e ocultar outros. A memória pode, então, ter 

duas faces: lembrança e esquecimento. Como senhora absoluta da narrativa, Briony 

pode escolher o que contar e o que ocultar. No epílogo, ela confessa que sofre de 

demência vascular, uma doença que apagará suas memórias num processo silencioso 

e lento.   

 Briony admite suas “ofensas contra a veracidade” e coloca em dúvida a verdade 

das informações que ela transmitiu e ainda transmite aos leitores. Tendo absoluto 

controle sobre os personagens, suas emoções e ações, a romancista pode, então, 

incluir detalhes na narrativa que não correspondem ao que “realmente” aconteceu. 

 Ainda no epílogo Briony admite que reescreve Reparação desde 1940 e que 

somente na última versão do romance Robbie e Cecília ficam juntos. Uma tentativa de 
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mostrar piedade, talvez? Para Briony, fazer com que o casal consuma seu amor é “um 

ato de bondade, uma posição contra o esquecimento e o desespero”12: 

Da mesma maneira que Santo Agostinho procura a misericórdia e o perdão de 
Deus nas suas Confissões, a protagonista de McEwan escreve seu romance na 
esperança de ser perdoada pelos atos que a assombraram durante sua vida 
inteira. O romance em si é a sua reparação. Além disso, assim como Santo 
Agostinho, ela teoriza sobre a narrativa tanto à sua maneira infantil ou depois, 
como uma escritora madura. Sobre as atividades dos escritores, ela se 
pergunta: “O que os escritores fazem?” Como policiais num grupo de busca, 
nós rastejamos em direção à verdade. (AZEVEDO, 2009, p. 12). 
 
 

 Para Azevedo, portanto, o leitor tem a função de confessor da romancista: é ele 

quem confere ou não o perdão a Briony. Cabe ao leitor avaliar a habilidade de McEwan 

no uso da memória como forma de despertar compaixão em seus leitores. 

 Tal como Azevedo, Sigrid Renaux (2009)13 discute a culpa no romance de Ian 

McEwan. Entretanto, Renaux se concentra nos papéis de Briony como autora, 

personagem e narradora sob a ótica proposta por Jean-Paul Sartre em What is 

literature? (1966). A autora afirma que Ian McEwan trabalha com duas perspectivas em 

Reparação, expiação e reconciliação: 

Se “reparar” (do inglês atone: at + one, fixar em um, unir) significa expiar, 
reparar, reparação dada por uma ofensa, como „fazer uma reparação por‟, mas 
também, em seu uso arcaico, reconciliar, que leva, então, ao significado de 
“reparação” como acordo, reconciliação após inimizade ou controvérsia, é desta 
forma que McEwan trabalha com ambos os significados de „reparação‟ e como 
ambas as perspectivas – expiação e reconciliação – se tornarão projetadas ao 
longo do romance, que nos conduz aos principais pontos deste artigo. 
(RENAUX, 2009, p. 3) 
 
 

 Segundo Renaux (2009, p. 3), Briony, como autora, usa em Reparação um 

narrador onisciente intruso e ela aparece primeiramente como personagem de seu 

próprio romance. As três primeiras partes do livro, nas quais Briony aparece como 

personagem, constituem um romance dentro do romance e exploram o tema do “crime” 

                                                           
12

  McEWAN, I. Reparação. Tradução de Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 
2002, p. 444. 

 
13

 RENAUX, S. et al. Ian McEwan‟s Atonement: From Briony‟s Role as Character, Narrator and 
Author to Jean-Paul Sartre‟s “Why Write?”. In: II Congresso Internacional da Abrapui, 2009, São 
José do Rio Preto. Anais do II Congresso Internacional da Abrapui. Este artigo foi publicado em inglês 
e a tradução de todas as citações do mesmo é de nossa autoria. 
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da menina e suas consequências nas vidas de Robbie e Cecilia. A última parte, o 

epílogo “Londres, 1999”, revela o desejo da reconciliação que Briony procura ao longo 

de sua vida e expõe o seu dilema: “como pode uma romancista alcançar reparação 

quando, com seu poder absoluto de decidir como uma história termina, ela também é 

Deus?” (McEWAN, 2002, p. 444). 

Briony, como personagem, é aspirante à escritora. A peça que escreveu e que 

pretende executar, Arabella em apuros, é destinada ao irmão Leon e tem como objetivo 

provocar reflexão, guiar, persuadir e, finalmente, celebrar o retorno dele à família. Com 

a peça, Briony, devido à sua paixão por organização, pretende persuadir o irmão a 

deixar a vida movimentada que ele leva, casar e voltar a viver perto da família. Essa 

paixão pela escrita, que cria mundos organizados e harmoniosos, antecipa o que Briony 

fará na idade adulta: escrever um romance no qual Cecilia e Robbie ficam juntos e 

concedem o tão desejado perdão à romancista. Sartre afirma que “a função do escritor 

é agir de tal maneira que ninguém possa ser ignorante sobre o mundo e que ninguém 

possa dizer que é inocente sobre o que ele é”14. Segundo Renaux, a função de Briony 

é, portanto, fazer com que ninguém permaneça na ignorância e que ninguém diga que 

é inocente. Ela quer promover mudança de pensamentos e de hábitos, quer instruir e, 

consequentemente, impor ordem ao mundo caótico. Esta ideia inocente de organizar o 

mundo serve de álibi para a Briony adulta, que quer fugir dos olhares acusadores dos 

leitores e conseguir o perdão de Robbie e Cecilia (RENAUX, 2009, p. 6). 

 Ao analisar a cena da fonte e perceber que um trabalho literário não precisa 

julgar, Briony descobre que, como Sartre afirma: 

A obra de arte não tem um fim (…) Mas a razão é que ela é o fim. (...) Ela 
apresenta-se como uma tarefa a ser isenta de finalidades; desde seu início ela 
coloca-se no nível de categoria imperativa. Você é perfeitamente livre para 
deixar aquele livro sob a mesa. Mas se o abrir, você assume responsabilidade 
por ele. Porque a liberdade não é experimentada por seu funcionamento livre e 
subjetivo, mas num ato criativo exigido por um imperativo. Este fim absoluto, 
(…) que a liberdade adota como se fosse seu, é o que nós chamamos de valor. 
A obra de arte é um valor porque é um apelo. (SARTRE

15
 et al., 1966, apud 

RENAUX et al., 2009) 
 
 

                                                           
14

  SARTRE, Jean-Paul. et al. What‟s Literature? New York: Washington Square Press, 1966. p. 12-15. 
 
15

  Ibid., p. 30.  
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 Briony resolve escrever sobre a cena da fonte a partir de três pontos de vista 

diferentes. Anos mais tarde, a personagem volta a refletir sobre a escrita quando 

trabalha num hospital como enfermeira em treinamento. Ela pensa sobre o prazer de 

preencher as folhas do seu diário, a falta de obrigação com a verdade, como escrever 

ficção e como a escrita preserva o seu autorrespeito. Briony quer escrever para 

expressar sensações, mostrar a mente humana em funcionamento. 

 Entretanto, por mais que Briony pudesse criar um mundo perfeito através da 

escrita, ela sabe que não pode reparar o dano que causou a Robbie e Cecilia. Ela é 

consciente de sua culpa e teme que Robbie não volte da guerra, pois assim o seu crime 

estaria confirmado. 

 Ainda segundo Renaux (2009, p. 21), como narradora, Briony conclui que não 

pode pedir para que os leitores a perdoem, pois Robbie e Cecilia morreram em 1940. O 

crime cometido por Briony teve as consequências por ela temidas e o dano causado foi 

permanente. Escrever Reparação é, portanto, o único modo de fazer com que Robbie e 

Cecilia fiquem juntos. Se o leitor descobrir que tudo o que leu até ali foi invenção de 

Briony e quiser saber o que realmente aconteceu, a narradora livra-se da obrigação 

com a verdade e diz:  

A resposta é simples: o casal apaixonado está vivo e feliz. Enquanto restar uma 
única cópia, um único exemplar datilografado de minha versão final, então 
minha irmã espontânea e fortuita e seu príncipe médico haverão de sobreviver 
no amor. (McEWAN, 2002, p. 443) 
 
 

 Briony reconhece que escrever um final feliz para Robbie e Cecilia não é 

suficiente para obter o perdão. Porém, ela medita sobre a possibilidade de fazer com 

que o casal estivesse na celebração de seu aniversário, sorrindo ao ver a execução de 

Arabella em apuros. Apesar de a romancista não deixar claro se pretende escrever um 

novo fim para a história de Robbie e Cecilia, para Renaux (2009) o que realmente 

importa é o “ato final de bondade” de Briony e sua tentativa de alcançar o perdão. 

 Uma terceira leitura de Reparação enfoca a relação do romancista com o leitor 

e se aproxima da análise de Azevedo (2009). Julián Bargueño (2009)16 analisa as 

                                                           
16

  BARGUEÑO, J. Um olhar investigativo sobre narrativas “reparadoras” em Reparação, de Ian 
McEwan. In: II Congresso Internacional da Abrapui, 2009, São José do Rio Preto. Anais do II 
Congresso Internacional da Abrapui. 
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narrativas reparadoras de Briony e considera que ela é a criadora de uma nova 

realidade a partir de suas leituras – sobre o mundo adulto, quando criança, e sobre o 

destino de Robbie e Cecilia, quando adulta (BARGUEÑO, 2009, p. 2). Briony mantém 

uma relação forte com suas “leituras” da realidade e seus textos, julgando dominar o 

mundo à sua volta e o caos que ele representa. O leitor, por sua vez, é obrigado a 

repensar sua leitura do romance ao descobrir que Robbie e Cecilia não puderam ficar 

juntos e que Reparação é obra de Briony, personagem e autora do romance dentro do 

romance de Ian McEwan. O leitor não está numa posição estática; é obrigado a “mexer-

se”, a sair do seu lugar de conforto como receptor de uma mensagem e a interpretar a 

revelação que lhe é feita por Briony. O narrador não é mais “o senhor” da narrativa e o 

leitor não é mais seu subordinado. O leitor é, agora, parte integrante do processo de 

escrita e interpretação do texto. Segundo Wolfgang Iser, “ler não é uma „internalização‟ 

direta, porque não é um processo de mão única (...) o processo de leitura [é] uma 

interação dinâmica entre texto e leitor” (ISER17 et al., 1980, apud BARGUEÑO, 2009, 

tradução nossa, grifos do autor). Bargueño conclui que Briony recria suas 

interpretações para que estas se tornem verdade dentro do romance. Com a “ajuda” do 

leitor, o texto sobre o passado é reescrito e Briony tenta “reparar” as lacunas 

(BARGUEÑO, 2009, p. 15). 

 A quarta leitura apresentada nesta revisão da literatura crítica é de Camila 

Meneghini e Brunilda T. Reichmann (2009)18, que abordam as estratégias utilizadas 

tanto em Reparação quanto em sua adaptação para o cinema (feita em 2007), entre 

elas o papel do narrador e a alternância de elementos nas duas obras. No Brasil o filme 

recebeu o título de Desejo e Reparação, o que, segundo as autoras, acentua a 

importância da atração nunca consumada por Robbie e Cecilia, além de representar um 

apelo à plateia brasileira (MENEGHINI e REICHMANN, 2009, p. 2). 

                                                           
17

  ISER, W. et al. The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. London: The Johns Hopkins 
Press Ltd., 1980. p. 107. 

 
18

  REICHMANN, B. T. ; MENEGHINI, C. C. M. Jogo de sedução e intermidialidade em Reparação , 
de Ian McEwan, e Desejo e reparação, de Joe Wright. In: II Congresso Internacional da Abrapui, 
2009, São José do Rio Preto. Anais do II Congresso Internacional da Abrapui, 2009. 
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 Segundo Meneghini e Reichmann (2009, p. 3), no filme a câmera capta, através 

de um travelling19, as miniaturas de Briony, mostrando, assim, sua preferência por 

miniaturas e um mundo completamente organizado e voltado às suas ordens. Ao 

terminar a peça, a menina sai do quarto para mostrar o texto à mãe e, enquanto 

caminha, a trilha sonora é um misto de música e sons de teclas de máquina de escrever 

sendo apertadas. Briony filtra os acontecimentos e os repassa aos leitores transmitindo 

sua visão particular. No filme há a alternância de imagens, dando a impressão de que 

as cenas são observadas através de diversas lentes ou olhares. 

 Cecilia é desorganizada e vive em um universo completamente diferente do de 

Briony. Ela não se enquadra nos ideais de sua mãe (casamento e filhos) e experimenta 

uma sensação de não adequação ao ambiente da casa dos Tallis. A moça não tem 

certeza sobre o que sente por Robbie, o filho da empregada, e isso aumenta a sua 

tensão. Enquanto Cecilia não sabe o que quer, Briony conhece muito bem seus 

objetivos e é inflexível em relação a eles. No cinema, este antagonismo entre as duas 

irmãs é transmitido através do conceito de alternância, que: 

explora a ideia de que os recursos próprios do cinema podem conferir um estilo 
à nova produção que se diferencie do texto fonte (romance). Para que isso 
ocorra, são explorados os elementos cinematográficos, entre eles o som, o 
ambiente, a fotografia e a edição de imagens. A alternância de elementos 
evidencia as escolhas do diretor. Ela ocorre em várias situações, na 
caracterização dos personagens (oposição), na variação de espaços e tempo, 
ou mesmo nos movimentos de câmera e planos apresentados ao espectador. 
(MENEGHINI e REICHMANN, 2009, p. 5) 
 
 

 De acordo com Meneghini e Reichmann (2009, p. 5-8), no filme as cenas são 

intercaladas e as visões do narrador e de Briony são alternadas. No romance, a cena 

da fonte é apresentada através da percepção de Briony menina e posteriormente sob a 

perspectiva de Briony adulta e Robbie. Na adaptação cinematográfica, a primeira 

percepção abordada é a de Briony menina (câmera subjetiva) e depois assistimos a 

cena da fonte como realmente aconteceu (câmera objetiva). 

 Ainda segundo Meneghini e Reichmann, a água é elemento importante na 

narrativa e no filme. Cecilia mergulha na fonte para pegar os pedaços do vaso 

                                                           
19

 Travelling é o movimento horizontal ou vertical da câmera sobre qualquer suporte móvel e é paralelo 
ao movimento do objeto filmado. (MENEGUINI e REICHMANN, 2009, p. 3) 
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quebrado; Robbie deseja a moça enquanto está na banheira, em sua casa; Briony, há 

alguns anos, enquanto nadava com Robbie, finge afogar-se para ser salva por ele; 

Cecilia morre afogada no ataque ao metrô de Balham. Para as autoras, mergulhar pode 

significar “entrar no inconsciente” ou pode trazer conotação sexual (MENEGHINI e 

Reichmann, 2009, p. 8). 

 Meneghini e Reichmann consideram que o bilhete escrito por Robbie é 

extremamente importante para a narrativa:  

O envio do bilhete terá papel crucial na narrativa, pois, por meio dele, e 
novamente através da intercalação das cenas e das diferentes leituras (do 
narrador e de Briony), a narrativa se desenvolverá de maneira surpreendente, 
redefinindo o destino das personagens na trama ficcional e fílmica). 
(MENEGHINI e REICHMANN, 2009, p. 10) 
 

 
 Para as autoras, Briony considera a escrita como possibilidade de reparação,  

através da qual Briony imagina poder desfazer os acontecimentos anteriores e 
propor uma nova realidade. Através da narrativa ela torna possível o encontro 
com a irmã, seu perdão e a possibilidade de Cecilia e Robbie permanecerem 
juntos. (MENEGHINI e REICHMANN, 2009, p. 14). 
 

 
 Portanto, todos os artigos aqui resenhados abordam um ponto em comum: o 

fato de a escrita ter caráter reparador; é pela escrita que Briony busca o perdão para o 

erro cometido. Enquanto Azevedo (2009) e Bargueño (2009) enfocam a relação 

romancista-leitor, Renaux (2009) analisa todos os papéis executados por Briony no 

romance: narradora, personagem e autora. Meneghini e Reichmann (2009), por sua 

vez, comentam a tentativa de reparação de Briony tanto no romance quanto na 

adaptação cinematográfica, o filme Desejo e reparação (2007).  

 Em nossa análise retomaremos algumas das ideias propostas pelos críticos 

acima. Nosso objetivo é analisar os aspectos metaficcionais presentes em Reparação, 

bem como o diálogo entre a obra de Ian McEwan e A abadia de Northanger de Jane 

Austen. 
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3.2 O ROMANCISTA COMO DEUS: ASPECTOS METAFICCIONAIS EM REPARAÇÃO 

 

 

Para analisar Reparação, utilizaremos o referencial teórico proposto por Linda 

Hutcheon em Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox (1984)20. Hutcheon 

trabalha com a noção de metaficção como sendo a narrativa autorrepresentativa e 

autorreferencial, que comenta o seu status como texto ficcional e o seu processo de 

produção.  

A cultura do mundo pós-moderno tem capacidades infindáveis de 

espelhamento, de referir-se a si mesma. Dessa forma, a metaficção, fenômeno 

autorreferencial e autorepresentativo já presente em alguns romances remotos, tornou-

se uma manifestação mais frequente no contexto pós-moderno. Enquanto o realismo 

opta por aspectos sociais, o modernismo prefere mostrar os problemas do texto 

propriamente dito, ao mesmo tempo em que combate o significado único. O pós-

modernismo somente amplia a discussão sobre as dificuldades do texto e da produção 

artística, buscando trabalhar com as diversas possibilidades de forma e conteúdo. 

Assim sendo, a metaficção tem ênfase no processo de produção e recepção enquanto 

elemento linguístico: “A metaficção ensina, assim como a teoria contemporânea, que o 

discurso é linguagem como énonciation, envolvendo a produção contextualizada e a 

recepção de significado.” (HUTCHEON, 1984, p. XV). 

As teorias de enunciação levam em conta tanto o enunciador quanto o receptor. 

Se as correntes antirromânticas procuram diminuir a importância do autor, a metaficção 

restabelece sua importância deste como produtor. A narrativa narcisista também muda 

o foco sobre o leitor. Se antes este era considerado mero consumidor do texto literário, 

agora ele é chamado para integrar o processo criativo. O autor não é mais a entidade 

romântica que detém todos os poderes sobre o texto ficcional; ao ler o texto, o leitor 

preenche os espaços vazios deixados pelo autor que já se reconhece incapaz de 

dominar completamente sua criação. Através de chamados, provocações ou ordens, o 

                                                           
20

  Este título de Linda Hutcheon ainda não possui tradução em língua portuguesa. Todas as citações do 
mesmo são tradução nossa. 
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produtor textual convida o leitor a fazer parte do complexo processo criativo, e já não há 

mais “lugares próprios” para autor e leitor (HUTCHEON, 1984, p. XV). 

Na introdução de Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Linda 

Hutcheon define metaficção como:  

ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si um comentário sobre sua 
própria narrativa e/ou identidade linguística. “Narcisista”, o adjetivo figurativo 
aqui escolhido para designar esta autoconsciência – não é pretendido como 
depreciativo, mas sim como descritivo e sugestivo. (HUTCHEON, 1984, p.1) 
 
 

A autora ainda utiliza outros adjetivos para se referir à narrativa narcisista: 

autorreflexiva, autoinformativa, autorreferencial, autorrepresentacional, introspectiva, 

autoconsciente, introvertida. Hutcheon recusa o rótulo “pós-modernista” para a 

metaficção, pois considera que a narrativa narcisista é um fenômeno muito amplo para 

ser classificado em uma categoria tão limitada como essa. Se romances mais remotos, 

como Dom Quixote (1605), já contêm características metaficcionais, seria equivocado 

afirmar que as narrativas autorreflexivas só começaram a ser produzidas no período 

pós-moderno (HUTCHEON, 1984, p. 4).  

Segundo Hutcheon, “o romance desde suas origens sempre nutriu um amor-

próprio, uma tendência para a auto-obsessão. Ao contrário de seus antepassados orais, 

é tanto o ato de contar histórias quanto a história contada.” (HUTCHEON, 1984, p. 10). 

Deste modo, a arte sempre foi capaz de espelhar-se e distinguir seus processos de 

construção, mas isso não significa que ela perdeu a sensibilidade ou que o romancista 

perdeu o foco no “humano” ou “real”, pois a arte não tem a obrigação de sempre 

representar a realidade. O realismo clássico transmitia a ideia de completude da vida, 

de que para tudo havia um significado. A ambiguidade e a confusão do modernismo 

mostram, ao contrário, que a vida não é completa, não tem um sentido único. Surge 

então o interesse em conhecer o poder “organizador” da arte e como ele funciona. A 

metaficção, portanto, possibilita ao leitor entrar no processo de criação e nos sistemas 

linguísticos do texto, fazendo com que o ato de ler se torne ainda mais prazeroso, pois 

permite ao leitor descobrir como as narrativas funcionam, como são construídas. Se, 

por um lado, o ato de ler se torna prazeroso, ele também se revela árduo, pois ler já 

não é mais tão fácil; ao ser convidado a participar do processo de criação, o leitor tem 

de controlar o texto por si mesmo, tem de ser responsável pela interpretação. 
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Para a crítica canadense, a metaficção tem dois focos, um linguístico (signo, 

significante e significado) e outro no papel do leitor, que é constantemente chamado 

para “dentro” do texto autorreflexivo. Consequentemente, a narrativa narcisista é o 

processo de construção literária “feito às claras”, destinado ao leitor. Enquanto este tem 

consciência de que está lendo ficção, ele é convidado a participar como co-criador do 

texto, percebendo, assim, que faz parte de um paradoxo (HUTCHEON, 1984, p. 6).  

Hutcheon faz ainda mais uma distinção entre os tipos de textos: aqueles que 

são claramente autoconscientes e aqueles que apresentam características 

metaficcionais implícitas21. As narrativas explicitamente metaficcionais apresentam o 

tema da autoconsciência em forma de paródia ou alegoria do processo de produção 

(HUTCHEON, 1984, p. 23). Os textos metaficcionais implícitos não expõem esse 

processo, mantendo-o internalizado. Neste sentido, como veremos adiante, Reparação 

se enquadraria na metaficção explícita pelos comentários de Briony menina sobre a 

escrita de peças e narrativas folclóricas e de Briony Tallis, escritora adulta, no epílogo 

                                                           
21

  Hutcheon também comenta a teoria proposta por Jean Ricardou, que classificou os textos 
metaficcionais em dois tipos de autorreflexividade: vertical e horizontal. Os textos da categoria vertical 
são diegeticamente autoconscientes – aqueles que são conscientes sobre o seu processo narrativo, o 
que é dito e como é dito – e os textos da categoria horizontal, linguisticamente autorreflexivos – que 
são conscientes sobre os limites da linguagem. Entretanto, Hutcheon aponta alguns problemas na 
tipologia de Ricardou: essa teoria qualifica a aliteração, uma técnica narrativa de pouca importância, 
como forma de autorrepresentação. Além disso, há outros elementos autorrepresentativos, mas 
Ricardou não trabalha com eles propriamente. O teórico também não separa adequadamente os 
textos diegeticamente autoconscientes dos que são linguisticamente autorreflexivos. Por fim, para 
Hutcheon, classificar os textos metaficcionais em apenas duas categorias revela-se improdutivo, pois 
há muitos outros tipos de textos autoconscientes que não se encaixam no modelo de Ricardou 
(HUTCHEON, 1984, p. 22). 
A crítica canadense divide, então, os textos diegeticamente e linguisticamente autoconscientes em 
explícitos ou implícitos. Os textos explícitos manifestam a autoconsciência abertamente, em forma de 
alegorias, paródias, metáforas da narrativa, enquanto os implícitos internalizam a autorreflexividade. 
Ambas as categorias podem ser subdivididas em outros dois grupos: 
a) Autorreflexividade diegética: 

 Explícita: o leitor tem consciência de que está lendo um texto ficcional e participa do processo 
criativo com o autor; 

 Implícita: a autoconsciência está internalizada no texto e, por isso, o autor nunca se dirige 
diretamente ao leitor., 

b)  Autorreflexividade linguística: 

 Explícita: o leitor e o autor devem compartilhar alguns códigos sociais, literários, etc., pois o que 
constrói a ficção autorreflexiva são a linguagem e seus referentes; 

 Implícita: o leitor percebe a autoconsciência através de trocadilhos, brincadeiras linguísticas, 
enigmas, que chamam sua atenção para a linguagem. (HUTCHEON, 1984, p. 23-31). 
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“Londres, 1999”, no qual ela revela suas intenções como romancista e se dirige 

diretamente ao leitor. 

Segundo Hutcheon, o trabalho do leitor de romances metaficcionais não é tão 

fácil quanto parece. A narrativa autoconsciente dificulta a atividade do leitor, pois ele é o 

responsável por interpretar o texto. Dividindo com o autor o processo criativo, ele 

percebe que “desde que toda ficção é um tipo de paródia da vida, não importa quão 

verossímil ela finja ser, a mais autêntica e honesta ficção poderia ser aquela que mais 

livremente reconhece sua ficcionalidade” (HUTCHEON, 1984, p. 49). Assim sendo, o 

leitor é orientado pela narrativa. O narrador onisciente é, ao mesmo tempo, mediador e 

orientador do leitor durante a leitura, enfatizando a narrativa e chamando a atenção 

dele para os aspectos metaficcionais do texto. Em Reparação, o narrador comenta a 

relação de Briony menina com seus leitores, na qual ela atua como guia: 

(...) a idéia lhe parecia óbvia: uma história era forma de telepatia. Por meio de 
símbolos traçados com tinta numa página, ela conseguia transmitir 
pensamentos e sentimentos da sua mente para a mente de seu leitor. Era um 
processo mágico, tão corriqueiro que ninguém parava para pensar e se admirar. 
Ler uma frase e entendê-la era a mesma coisa; era como dobrar o dedo, não 
havia intermediação. Não havia um hiato durante o qual os símbolos eram 
decifrados. (McEWAN, 2002, p. 51-52) 
 
 

 O narrador também pode parodiar as convenções literárias ou realizar 

comentários sobre elas ao longo do livro. As paródias de convenções podem aparecer 

em forma de comentários sobre a descrição de personagens, sobre o poder do escritor, 

sobre divisões de capítulos e causalidade do enredo, entre outros. Além disso, o 

narrador pode comentar o processo de escrita como se ele estivesse escrevendo o 

romance enquanto o leitor o lê: 

Para o leitor/crítico de metaficção, o narcisismo diegético parece envolver a 
tematização dentro da história das preocupações de sua natureza – a paródia, 
convenções da narrativa, o processo criativo - com um olho para ensinar-lhe 
sua nova visão, seu papel mais ativo. (HUTCHEON, 1984, p. 53) 
 
 

Além da paródia, duas formas de metaficção muito utilizadas são o mise en 

abyme (em francês, “colocar no abismo”) e a alegoria. As narrativas em mise en abyme 

contém outras narrativas dentro de si (encaixes, caixas chinesas) ou críticas sobre o 

próprio texto. Há três tipos de mise en abyme: 1) simples reduplicação – o fragmento 
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tem semelhança com o todo; 2) reduplicação repetida in infinitum – o fragmento traz 

dentro de si outro fragmento que espelha outro fragmento e 3) reduplicação aporística: 

o fragmento contém o trabalho no qual está incluído. Hutcheon alerta que o mise en 

abyme pode se tornar tão extenso que se transforma em alegoria (HUTCHEON, 1984, 

56).  

Reparação é um exemplo de mise en abyme, um romance dentro do romance. 

Na primeira parte do livro vemos um narrador onisciente intruso que conta a história 

através de diversos pontos de vista: o de Briony menina, o de Cecilia, o de Robbie e o 

de Emily. Na segunda parte, acompanhamos os relatos da guerra contados através do 

ponto de um ponto de vista único, o de Robbie, e, na terceira parte, o narrador usa a 

perspectiva de Briony jovem para narrar sobre o treinamento dela como enfermeira em 

Londres. Ao final da terceira parte, porém, verifica-se a assinatura “BT”, de Briony Tallis, 

e a data “Londres, 1999”, o que levanta uma suspeita no leitor. Se estas iniciais estão 

ao final do capítulo, isso significa que Briony escrevera as três primeiras partes do 

romance. Ela se apresenta como personagem na primeira parte e, neste momento, se 

revela escritora de sua própria história. Dessa forma, os capítulos iniciais de Reparação 

compõem uma instância narrativa que corresponde a um romance dentro do romance 

de Ian McEwan. O leitor, que até o fim do capítulo terceiro acredita estar lendo um 

romance escrito por McEwan, descobre que suas crenças sobre o romance estão 

equivocadas. A narrativa foi construída e desconstruída, e é necessário repensar os 

códigos do texto para entender a estrutura de Reparação e chegar à interpretação.  

As narrativas metaficcionais são frequentemente caracterizadas como “irreais” 

ou “inverídicas”. Isto se deve ao fato de que o realismo é associado à verdade e, assim 

sendo, todo romance não realista é considerado inverídico. Entretanto, Linda Hutcheon 

considera que realismo não pode ser identificado como “verdade” ou como reprodução 

fiel da realidade exterior. Se a associação entre realismo e verdade já é convencional, 

Hutcheon sugere o uso do termo mímesis - no sentido aristotélico do termo -, pois toda 

narrativa escrita é uma imitação ou representação (HUTCHEON, 1984, p. 38).  

A arte, pois, é mimética por excelência. Um universo fictício – heterocosmo - é 

criado, e nele a realidade é simulada. Essa ficção somente simula a realidade, mas não 

é de maneira alguma inferior ao mundo empírico. O mundo ficcional também não pode 
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ser considerado falso no sentido estrito do termo, pois a ficção não tem obrigação 

alguma com a verdade – o que importa é a sua validade textual. Na metaficção, o leitor 

encontrará dois tipos de imitação: mímesis do produto e mímesis do processo. Na 

primeira, o leitor deve identificar o que está sendo imitado na narrativa (personagens, 

ações, cenários) e associá-lo à realidade empírica; o seu papel é somente associar os 

códigos imitados no texto ao mundo real. Já na mímesis do processo o leitor tem de 

pensar a totalidade do processo criativo para chegar à interpretação, pois o romance 

não é mais ordenado, o significado dele não é mais pronto e sólido. 

 Percebemos em Reparação uma mímesis do processo. O leitor, que antes era 

mero espectador da narrativa, atordoa-se ao descobrir que Briony Tallis é a autora das 

três primeiras partes do romance, e não McEwan. Quando a romancista confessa que 

seu objetivo é reparação seus erros, e que era necessária a sua transformação em 

personagem de seu próprio romance (McEWAN, 2002, p. 443), o leitor tem de 

reinterpretar Reparação. Portanto, a referida obra não é mais somente (e 

exclusivamente) o romance de Ian McEwan, mas sim o romance escrito por Briony 

dentro do romance de Ian McEwan. 

 Para Hutcheon, se o autor decidir que o leitor já conhece as regras da narrativa, 

ele ainda pode trabalhar com aspectos metaficcionais, mas a autorreflexividade estará 

implícita no texto. Dentre os modelos de narrativas autorreflexivas favorecidos pelos 

escritores estão o romance policial, a fantasia, os jogos e o erótico. O romance policial 

geralmente apresenta um escritor de ficção dentro do romance. Há também a noção de 

que alguns eventos ocorrem somente na vida real e outros na ficção (e o senso de 

ordem e lógica). O trabalho do detetive em si é autorreflexivo e alude ao trabalho do 

leitor: o de somar pistas para chegar a uma conclusão sobre crime – ler os elementos 

textuais apresentados pelo autor e interpretá-los: “o ato de ler torna-se uma 

participação ativa, uma produção” (HUTCHEON, 1984, p. 76). 

Além das técnicas do romance policial, muitos escritores de metaficção utilizam 

algumas estruturas da literatura de fantasia. Nesta, o leitor, além de ser responsável por 

interpretar o texto, tem de dar forma a um novo mundo que é criado através da escrita. 

O mundo ficcional, ou heterocosmo, é tão real quanto o mundo empírico, mas é 



22 
 

ordenado, coerente e contém elementos marcantes da vida de quem lê. A fantasia é, 

então, uma forma de escape, assim como toda literatura: 

Na verdade, toda leitura (seja de romances, história ou ciência) é uma forma de 
“fuga” que envolve uma transferência temporária de consciência do ambiente 
empírico do leitor para coisas imaginadas e não percebidas. Talvez esta seja a 
ordem imposta e coerência, bem como a ficcionalidade, dos mundos criados 
pela imaginação que os separa de outras construções linguísticas. O ato de ler 
participa da vida vivida do homem; o que ele lê compete, durante o ato, com o 
mundo empírico que ele habita. Se isto é visto como desejável, então se fala 
em liberdade, a liberação da mente através da arte; se não é, então se fala em 
literatura como uma “fuga” em termos depreciativos. (HUTCHEON, 1984, p. 76-
77). 
 
 

Para Hutcheon, não importa se esse novo mundo é ficcional ou não; tanto para 

o leitor quanto para o autor, ele significa uma “consolação”, uma forma de fugir da 

realidade caótica e criar um mundo onde o seu desejo de ordem é soberano: 

Que a ordem aqui é de um universo fictício não importa; a necessidade e o 
desejo por tal ordem é real, assim como o desejo de liberdade, pela liberação 
da imaginação do cativeiro do fato empírico. (HUTCHEON, 1984, p. 77). 

 
 

Para o leitor, portanto, o mundo ficcional é mais palpável que o mundo real, pois 

o fato deste ser desordenado o torna fora do alcance da compreensão. 

 Os jogos na narrativa chamam a atenção para a noção de que o leitor deve 

conhecer as regras literárias para poder chegar à interpretação. Uma das estruturas de 

jogos mais utilizadas na literatura é o xadrez, no qual há “personagens” de diversas 

classes, há uma tensão entre os reinos e ação é constante. Em Reparação há um 

exemplo de tensão entre classes, que é a força motora do romance. Como veremos 

adiante, Robbie Turner é acusado e condenado porque pertence a uma classe social 

inferior (cf. p. 47). 

Outra forma que também pode ser utilizada em metaficção é a metáfora erótica. 

A relação escritor/leitor torna-se um ato de controle, possessão. O artista é como uma 

donzela que cria mundos ficcionais onde está o amante (o leitor). Hutcheon afirma que 

todos os romances são eróticos, pois seu objetivo é seduzir o leitor e fazer com que ele 

entre no universo ficcional, e é através dessa relação que a literatura nasce 

(HUTCHEON, 1984, p. 85). Em Reparação, além da relação erótica entre autor e leitor 

discutida por Linda Hutcheon, há também o erotismo tal qual vemos nas cenas da fonte 



23 
 

e da biblioteca (McEWAN, 2002, p. 41; p. 161-170). Há também erotismo nas cenas cujo 

símbolo marcante é a água: a cena da fonte, o banho de Robbie, o suposto afogamento 

de Briony (McEWAN, 2002, p. 98-99; p. 274-279). Meneghini e Reichmann (2009, p. 8) 

afirmam que a água é um elemento erótico tanto no romance quanto na adaptação 

fílmica. 

 Há três formas de autoconsciência na ficção: a paródia de uma convenção 

literária, a autoconsciência da condição ficcional através da linguagem (comentários 

sobre a ficcionalidade) e os jogos de palavras (trocadilhos ou anagramas). No romance 

de McEwan há um jogo de palavras muito importante na primeira sentença do livro: 

A peça – para a qual Briony havia desenhado os cartazes, os programas e os 
ingressos, construído a bilheteria, a partir de um biombo dobrável deitado de 
lado, e forrado com papel crepom vermelho a caixa para guardar o dinheiro – 
fora escrita por ela num furor criativo que durara dois dias e que a levara a 
perder um café da manhã e um almoço. (McEWAN, 2002, p. 11) 
 
 

 A palavra “peça” (em inglês, play) pode significar “peça de teatro” ou 

“brincadeira” (no sentido de pregar uma peça em alguém). Este jogo de palavras 

antecipa, já no início do romance, o que Briony realizará no futuro: ela usará de seu 

poder de romancista para escrever um romance dentro do romance de Ian McEwan, 

“pregando uma peça” no leitor, que será forçado a reformular sua interpretação. 

 Todas as formas de autoconsciência na ficção, portanto, conduzem o leitor a 

pensar sobre o processo de criação através de referenciais ficcionais. Os romances que 

mostram personagens refletindo sobre a escrita mimetizam o processo criativo: 

codificação e decodificação, cifrar e decifrar. Como veremos adiante, em Reparação 

Briony menina comenta o processo de escrever uma peça e, quando adulta, reflete 

sobre suas limitações como escritora. 

 Como mencionado anteriormente, na metaficção o leitor e o ato da leitura são 

tema da narrativa, pois ler e escrever são processos criativos por natureza: 

Ler e escrever são e sempre foram exercícios ativos e criativos; talvez isto seja 
somente o grau de autoconsciência a respeito de sua quase paralela natureza 
que tem aumentado. Na metaficção o leitor ou o próprio ato de ler 
frequentemente tornam-se partes tematizadas das situações narrativas, 
reconhecidos como tendo uma função co-produtiva. (HUTCHEON, 1984, p. 37). 
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No primeiro capítulo de Reparação acompanhamos Briony menina em sua 

aventura pelo mundo da ficção e da dramaturgia. Ao escrever a peça intitulada Arabella 

em Apuros, a menina imita narrativas folclóricas e peças teatrais e as associa à 

realidade empírica. Briony escreve a peça para guiar o irmão mais velho, Leon, pelo o 

caminho por ela considerado correto: o casamento e a vida tranquila perto de sua 

família. Briony é a diretora de sua peça e quer exercer o mesmo poder na vida real, 

transmitindo uma moral para conduzir o irmão pelo roteiro correto. A personagem 

aproveita a visita dos primos do Norte, os gêmeos Jackson e Pierrot e a irmã deles, 

Lola, para montar e ensaiar a peça 

[que] não era para os primos, era para o irmão, para comemorar sua volta, 
despertar sua admiração e afastá-lo daquela sucessão descuidada de 
namoradas, orientá-lo em direção a uma esposa adequada, aquela que o 
convenceria a voltar para o interior, que requisitaria, com doçura, a participação 
de Briony como dama de honra. (McEWAN, 2002, p. 13) 
 
 

Ao longo da narrativa, o narrador em terceira pessoa expõe as reflexões sobre 

a escrita feitas por Briony. Para a menina, escrever histórias era exercer o poder 

controlador sobre o seu heterocosmo e organizar o caos que o mundo adulto 

representava: 

Escrever histórias não apenas envolvia o segredo como também lhe 
proporcionava todos os prazeres da miniaturização. Era possível criar todo um 
mundo em cinco páginas. A infância de um príncipe mimado era apresentada 
em meia página; um galope ao luar, passando por várias aldeias adormecidas, 
era uma só frase marcada por ênfases rítmicas; o ato de apaixonar-se cabia 
numa única palavra – um olhar. As páginas de uma história recém terminada 
pareciam vibrar em sua mão, de tanta vida que continham. Também conseguia 
desse modo satisfazer sua paixão pela organização, pois o mundo caótico 
ficava exatamente como ela queria. (McEWAN, 2002, p. 16, grifos do autor). 
 
 

A trajetória de Briony como escritora começara aos 11 anos com narrativas 

folclóricas. Entretanto, de acordo com o narrador, a falta de conhecimento de mundo 

impedia a personagem de criar histórias que chamassem a atenção do leitor. Para ela, 

escrever histórias era “fingir com palavras”; descrever um personagem era o mesmo 

que descrever-se a si mesma e mostrar que o seu mundo não era tão perfeito quanto 

aparentava ser. Para a organização de Briony isto era inadmissível. Era preciso, então, 

resolver as histórias, criar um final feliz e ordenado para as personagens: 
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Fingir com palavras era uma coisa tão hesitante, tão vulnerável, tão 
constrangedora, que ninguém poderia ficar sabendo. Só de escrever disse ela 
ou e então, Briony envergonhava-se, sentia-se ridícula, por fingir conhecer as 
emoções de um ser imaginário. Cada vez que falava sobre a fraqueza de um 
personagem, inevitavelmente se expunha; era fatal que o leitor imaginasse 
estar ela descrevendo-se a si própria. De que outra maneira poderia ter 
descoberto aquilo? Era só quando a história ficava pronta, todos os destinos 
resolvidos, toda a questão encerrada do início ao fim, tornando-se, pelo menos 
sob este aspecto, semelhante a todas as histórias concluídas no mundo, que 
Briony se sentia imune, pronta para fazer furos nas margens, encadernar os 
capítulos com barbante, pintar ou desenhar a capa e levar a obra pronta para a 
mãe, ou o pai, quando ele estava em casa (McEWAN, 2002, p.15, grifos do 
autor). 

 
 

Entretanto, a montagem da peça falha e Briony conclui que a sua trajetória pela 

dramaturgia acabou. Era mais fácil escrever histórias, pois entrar em contato com o 

leitor através delas era um processo direto: 

Uma história era algo direto e simples, que não permitia que nada se 
intrometesse entre ela e seu leitor – nenhum intermediário incompetente e cheio 
de ambições próprias, nenhuma pressão de tempo, nenhuma limitação de 
recursos. Na história era só querer, era só escrever e ter um mundo inteiro; 
numa peça era necessário utilizar o que estava disponível: não havia cavalos, 
não havia ruas, não havia mar. Não havia cortina. Agora era tarde demais, a 
idéia lhe parecia óbvia: uma história era forma de telepatia. Por meio de 
símbolos traçados com tinta numa página, ela conseguia transmitir 
pensamentos e sentimentos da sua mente para a mente de seu leitor. Era um 
processo mágico, tão corriqueiro que ninguém parava para pensar e admirar. 
Ler uma frase e entendê-la era a mesma coisa; era como dobrar o dedo, não 
havia intermediação. Não havia um hiato durante o qual os símbolos eram 
decididos. A gente via a palavra castelo e pronto, lá estava ele, visto ao longe, 
com bosques verdejantes a se estender a sua frente, o ar azulado e embaçado 
pela fumaça que subia da forja do ferreiro, e uma estrada com calçamento de 
pedra a serpentear a sombra das árvores... (McEWAN, 2002, p. 52-51) 
 
 

Enquanto amarga o fracasso da sua peça, Briony presencia, da janela do seu 

quarto, uma cena inusitada: sua irmã mais velha, Cecilia, despe-se diante do filho da 

empregada, Robbie Turner, e entra na fonte em frente à casa dos Tallis. Para Briony, 

Robbie e Cecilia se apresentam como personagens de teatro mudo; devido à distância, 

a protagonista não ouve a conversa do casal e o que resta é “assistir” a cena e 

interpretar as ações dos personagens. Entretanto, confusa com o que se apresenta 

diante dela, Briony julga ter visto Robbie obrigar sua irmã a humilhar-se diante dele e, 

após ler um bilhete destinado a Cecilia e que fora escrito pelo rapaz, a menina declara 
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guerra a ele, ao “vilão”. Ela sente que sua infância acabou e, como adulta, ela poderia 

escrever o que presenciara na fonte 

e que poderia incluir um observador oculto, como ela própria. Imaginava-se 
agora correndo para o seu quarto, pegando um bloco de papel pautado e sua 
caneta-tinteiro de baquelita marmorizada. Já via as frases simples, os símbolos 
telepáticos se acumulando, fluindo da ponta da pena. Poderia escrever a cena 
três vezes, de três pontos de vista; sua excitação era proporcionada pela 
possibilidade de liberdade, de livrar-se daquela luta desgraciosa entre bons e 
maus, heróis e vilões. Nenhum desses três era mau, nenhum era 
particularmente bom. Ela não precisava julgar. Não precisava haver uma moral. 
Bastava que mostrasse mentes separadas, tão vivas quanto as dela, 
debatendo-se com a idéia de que outras mentes eram igualmente vivas. (...) E 
somente numa história seria possível incluir essas três mentes diferentes e 
mostrar como elas tinham o mesmo valor. Essa era a única moral que uma 
história precisava ter. (McEWAN, 2002, p. 55) 
 
 

Ironicamente, o testemunho de Briony em 1935 condena Robbie. Ou seja, a 

menina não é imparcial como será a sua literatura futuramente: 

Seis décadas depois, ela mostraria como, aos treze anos de idade, havia 
atravessado, com seus escritos, toda uma história da literatura, começando com 
as histórias baseadas na tradução folclórica européia, passando pelo drama 
com intenção moral simples, até chegar a um realismo psicológico imparcial que 
descobriria sozinha, numa manhã específica, durante uma onda de calor em 
1935. Ela teria perfeita consciência do quanto havia de automitificação nesse 
relato, que apresentava um tom irônico ou herói-cômico. Suas obras de ficção 
eram conhecidas por sua amoralidade, e, como todos os escritores a quem é 
sempre feita a mesma pergunta, sentiu-se obrigada a produzir uma história, um 
enredo de sua autoria, que contivesse um momento em que ela se tornara a 
pessoa que reconhecia como ela própria. (McEWAN, p. 55-56). 
 

 
Mais tarde, durante o jantar, os primos do Norte, os gêmeos Jackson e Pierrot, 

fogem e, na busca, a irmã deles, Lola, é violentada por um homem misterioso que 

Briony julga ser Robbie. O rapaz é, então, formalmente acusado de estupro e 

condenado à prisão. Para reduzir sua pena, Robbie decide entrar para o exército 

britânico e combater na Segunda Guerra Mundial.  

Briony acusa Robbie devido a duas cenas: a que ocorrera na fonte e a de sua 

prima sendo atacada por um vulto, além do bilhete obsceno escrito por Robbie22, o qual 

ela lera. A protagonista também acusa Robbie porque se considera a dona da sua 

                                                           
22

  Após o desentendimento na fonte, Robbie escreve um bilhete para desculpar-se com Cecilia. Porém, 
ao colocar a mensagem em um envelope, o rapaz comete um engano e leva consigo um poema 
erótico escrito a Cecilia. Em seu caminho para a casa dos Tallis, Robbie solicita que Briony entregue o 
envelope a Cecilia, dando-se conta do engano somente após a menina estar distante. Ao chegar ao 
seu destino, Briony lê o bilhete antes de entregá-lo à irmã. (McEWAN, 2002, p. 117-118). 
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narrativa, a senhora absoluta da sua própria história: “Tudo fazia sentido. Fora ela que 

descobrira. A história era dela, a história que estava se escrevendo por si própria a sua 

volta.” (McEWAN, 200, p. 201). O que Briony ainda não sabe é sobre a importância do 

leitor como confessor, que irá julgar a romancista no epílogo de Reparação. 

Aos 18 anos e já consciente sobre o seu engano em acusar Robbie, Briony 

decide ser enfermeira ao invés de seguir o caminho acadêmico. No hospital onde é 

treinada, a personagem escreve o primeiro rascunho da cena da fonte e o envia para a 

renomada revista Horizon. Refletindo sobre o estilo de escrita de Briony, o narrador 

conclui que: 

O que a entusiasmava em seu texto era a concepção, a geometria pura, a 
incerteza definidora, que refletiam, pensava ela, uma sensibilidade moderna. A 
era das respostas definidas havia terminado. Como também a era dos 
personagens e dos enredos. Apesar dos esboços que incluía em seu diário, no 
fundo ela não acreditava mais em personagens. O personagem era mais uma 
criação antiquada do século XIX. O próprio conceito se baseava em erros que 
já haviam sido denunciados pela psicologia moderna. O enredo, também, era 
como um mecanismo enferrujado, com rodas que não giravam mais. O 
romancista moderno não podia mais criar personagens e enredos, tal como o 
compositor moderno não podia fazer uma sinfonia de Mozart. O que a 
interessava era o pensamento, a percepção, as sensações, a mente consciente 
como um rio atravessando o tempo, e o objetivo era representar o movimento 
da consciência, bem como todos os afluentes que a engrossavam e os 
obstáculos que a desviavam de seu curso. Ah, se ela pudesse reproduzir a luz 
límpida de uma manhã de verão, as sensações de uma criança olhando por 
uma janela, a curva e a descida do vôo de uma andorinha sobre uma lagoa! O 
romance do futuro seria totalmente diferente dos que existiram no passado. 
Briony havia lido As Ondas de Virginia Woolf três vezes, e achava que uma 
grande transformação estava ocorrendo na própria natureza humana; apenas a 
ficção, um novo tipo de ficção, poderia captar a essência dessa mudança. 
Penetrar uma consciência e mostrá-la em funcionamento, ou sofrendo uma 
influência externa, e fazer isso dentro de um projeto simétrico – seria um triunfo 
artístico. (McEWAN, 2002, p. 336-337) 
 
 

Em seguida, Briony procura Cecília para pedir-lhe perdão. Na casa da irmã ela 

encontra Robbie, que havia retornado da guerra. Aliviada pelo fato de o rapaz estar 

vivo, Briony resolve que seu dever é reescrever a cena da fonte mais uma vez. A 

terceira parte do romance termina com a assinatura “B.T., Londres, 1999”, o que revela 

ao leitor que o narrador do romance é a própria Briony, que agora assina com o nome 

completo. 

O epílogo de Reparação, “Londres, 1999”, é narrado em primeira pessoa, 

Briony ela mesma. Já idosa, ela revela aos leitores que sofre de demência vascular, 
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uma doença que a fará perder a memória gradativamente, o que a transforma em uma 

testemunha não-confiável. Após essa revelação, a romancista comunica aos leitores 

que Robbie e Cecilia não ficaram juntos. Eles morreram em 1940; ele, de septicemia, 

ainda como soldado na França; ela, durante os bombardeios ao metrô de Balham. Tudo 

o que os leitores tomaram como relato do real até aquele momento agora se revela 

uma “invenção”. Briony reuniu o casal no seu romance para tentar redimir o erro que 

cometeu. Porém, nesse momento ela expõe a grande questão do livro: 

O problema desses cinqüenta e nove anos é este: como pode uma romancista 
realizar uma reparação se, com seu poder absoluto de decidir como a história 
termina, ela também é deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais 
elevado, a que ela possa apelar, ou com que possa reconciliar-se, ou que 
possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação ela determina os 
limites e as condições. Não há reparação possível para Deus, nem para os 
romancistas, nem mesmo para os romancistas ateus. Desde o início a tarefa 
era inviável, e era justamente essa a questão. A tentativa era tudo. (McEWAN, 
2002, p. 444) 
 
 

O objetivo de Briony Tallis ao escrever o texto é este: alcançar o perdão para o 

seu erro. Criar um final feliz para Robbie e Cecilia é a sua tentativa de mudar o rumo da 

história e fazer com que o casal consiga conviver novamente. Esta tentativa de Briony 

adulta corresponde à criação de um heterocosmo; ela é a deusa e senhora dele e é ela 

quem decide o fim de sua própria história. Com esse poder em mãos, a romancista 

pode reescrever a história e alcançar o objetivo de reunir o casal. Entretanto, após 

exercer seu poder absoluto, ela percebe que não pode alcançar o perdão. Briony Tallis 

encontra-se, então, diante de um paradoxo: ela é o chefe supremo do seu mundo 

ficcional e detém todos os poderes dignos de uma deusa, mas não pode alcançar o 

perdão. Como senhora de seu romance, ela não tem a quem recorrer, não há alguém 

superior que lhe possa conceder o perdão.  

Neste ponto, Briony sabe que, uma vez revelada a “verdade” sobre Robbie e 

Cecilia, alguns leitores podem inquirir-se sobre o que realmente aconteceu. Como bem 

questiona Frank Kermode sobre os relatos da guerra presentes na segunda parte do 

livro – questões estas que podem ser estendidas a toda a narrativa de Reparação: “Isto 
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realmente aconteceu? Quem vai atestar a sua veracidade?”23. Briony afirma que 

poderia, sim, ter contado a verdadeira história, mas 

como o romance poderia terminar assim? Que sentido, que esperança, que 
satisfação o leitor poderia extrair de um final como esse? Quem ia querer 
acreditar que eles nunca mais voltaram a se ver, nunca consumaram seu amor? 
Quem ia querer acreditar nisso, a menos que fosse isso com eles. Estou velha 
demais, assustada demais, apaixonada demais por estes farrapos de vida que 
ainda me restam. (...) Depois que eu morrer, e que os Marshall morrerem, e o 
romance foi finalmente publicado, nós só existiremos como invenções minhas. 
Briony será uma personagem tão fictícia quanto os amantes que dormiram na 
mesma cama em Balham, indignando a proprietária. Ninguém estará 
interessado em saber quais os eventos e quais os indivíduos que foram 
distorcidos no interesse da narrativa. Sei que haverá sempre um tipo de leitor 
que se sente obrigado a perguntar: mas, afinal, o que foi que aconteceu de 
verdade? A resposta é simples: o casal apaixonado está vivo e feliz. Enquanto 
restar uma única cópia, um único exemplar datilografado de minha versão final, 
então minha irmã espontânea e fortuita e seu príncipe médico haverão de 
sobreviver no amor. (McEWAN, 2002, p. 443, grifos do autor) 
 
 

Romances são considerados formas referenciais do uso das palavras e como 

meios discursivos para ideias. Dessa forma, considera-se que as narrativas têm de ser 

reais, pois estas são parte do mundo empírico. Porém, a metaficção chama a atenção 

para o fato de que uma vez iniciada a leitura de um romance, o leitor percebe que 

aquelas palavras formam um mundo que tem suas próprias verdades. O heterocosmo 

não pode ser experimentado empiricamente, mas pode ser explorado e sentido pelo 

leitor, que o cria juntamente com o autor. Segundo Hutcheon, 

como Frank Kermode enfatizou, ficções são de fato a maneira de o homem lidar 
com os discretos e brutos fatos da realidade. Ele constrói mundos ordenados, 
estruturas mentais, os quais humanizam o tempo ao dar a ele a forma de 
enredos narrativos” (HUTCHEON, 1984, p. 88). 
 
 

A metaficção mostra que, apesar de toda literatura ser escapista, ela é uma 

maneira que o homem encontra para lidar com a realidade que lhe parece dura e 

intransponível. “Nós sempre contamos histórias – para escapar, para refazer, para 

alterar nosso passado e nosso futuro” (HUTCHEON, 1984, p. 89). Assim sendo, o 

heterocosmo não pode ser avaliado através de comparações com o mundo empírico, 

pois a questão da verdade não se aplica à ficção. O que se pode dizer sobre o mundo 

ficcional é a sua validade ou motivação. Para o leitor, o heterocosmo é aquilo que ele 
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consegue criar através da relação entre as palavras de um texto. Se ele cria um mundo 

através de suas percepções, este não pode ser julgado conforme as leis empíricas. A 

obrigação do escritor é, portanto, transformar a linguagem fantástica em um mundo 

bem estruturado para o leitor. De acordo com Hutcheon, “em literatura, a linguagem cria 

seus objetos; ela não tem que descrever um objeto fora dela.” (HUTCHEON, 1984, p. 

93). Mesmo que não seja real, o romance produz efeitos no leitor e é isso que lhe torna 

válido, não importando se a sua linguagem é prosaica ou poética, simples ou complexa. 

A linguagem ajuda o leitor a entender aquela realidade ficcional e reforça a ideia de que 

toda realidade pode se tornar ficção (HUTCHEON,1984, p. 97). 

Assim sendo, não importa se a história contada por Briony não é verdadeira, 

pois o que vale é a verdade de seu mundo ficcional. Se nele o casal sobreviveu à 

guerra e está unido, esta é a verdade. Para o romancista-deus, então, nada é 

impossível. Se Briony, como senhora absoluta de sua narrativa, quisesse recontar a 

história e fazer com que Robbie e Cecilia estivessem na biblioteca durante a celebração 

de seus 77 anos, ela poderia: “Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de 

aniversário... Robbie e Cecilia, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na 

biblioteca, sorrindo de Arabella em apuros? Não é impossível.” (McEWAN, 2002, p. 

444). 

É importante ainda salientar a circularidade da narrativa em Reparação. O 

romance começa com os preparativos de Briony menina para a execução de sua peça, 

Arabella em apuros. Cinquenta e nove anos depois, na comemoração de seu 

aniversário, a romancista assiste à peça executada por crianças das famílias Tallis e 

Quincey. O romance termina com a revelação de Briony sobre a possibilidade de 

reescrever a história de Robbie e Cecília, unindo o casal na apresentação de Arabella 

em apuros na celebração dos 77 anos da romancista, encerrando a narrativa em 

circunstância semelhante ao seu início. 

 Reparação é, portanto, um excelente exemplo de narrativa metaficcional e pós-

moderna. No romance encontramos algumas das características primeiramente citadas 

por Linda Hutcheon, como os comentários sobre a escrita, a discussão sobre 

heterocosmos e o poder do romancista. Briony é a deusa que cria um mundo novo para 

alterar a realidade empírica, mas apesar de deter todos os poderes sobre sua história, 
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ela não pode perdoar-se a si mesma. Não há alguém maior que possa lhe conceder o 

perdão. O leitor é, então, a última instância a quem recorrer, e a resolução do paradoxo 

de Briony é deixada a cargo dele. Se a protagonista pode ou não alcançar o perdão, a 

decisão é de responsabilidade do leitor. 
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4 JANE AUSTEN E A ABADIA DE NORTHANGER 

 

 

Para analisar a intertextualidade entre Reparação e A abadia de Northanger, é 

necessário abordar o enredo do romance de Jane Austen e suas principais 

características. Primeiro romance de Austen (1775-1817), mas publicado somente em 

1818, A abadia de Northanger narra a trajetória heroica de Catherine Morland. Segunda 

filha de dez irmãos, dona de uma grande imaginação e imersa no mundo dos romances 

góticos, Catherine tem o primeiro contato com a sociedade inglesa ao visitar a 

tradicional Bath. Na cidade ela conhece os Tilney e se apaixona por Henry, o segundo 

filho do General Tilney. Convidada a visitar a residência do General, a abadia de 

Northanger, Catherine não consegue controlar a fantasia e imagina que o antigo 

mosteiro contém todos os terrores de um castelo medieval: fantasmas, vilões, 

manuscritos secretos e crimes. A heroína suspeita que o General Tilney matou a 

esposa, e é obrigada a deixar o mundo fantasioso de sua imaginação ao ser 

repreendida por Henry. Alguns dias depois, Catherine é expulsa da abadia pelo General 

e é forçada a retornar à sua casa sozinha. Assim que descobre a injustiça cometida por 

seu pai, Henry Tilney vai até Catherine e pede sua mão em casamento. 

Segundo Rachel Brownstein (1997)24, os romances de Austen, assim como 

outros da mesma época, retratam a sociedade e têm caráter educativo: 

Focados na educação e no cortejo de uma virgem virtuosa, os romances de 
corte – muitos deles escritos por mulheres – refletem as preocupações de uma 
cultura em mudança, que debatia a natureza da autoridade e distinção pessoal, 
e o valor do sentimento e o sentimento em si. O romance centrado na mulher 
era deliberadamente didático, consciente dos estandartes de moralidade e 
comportamento estabelecidos num mundo que os queria. (BROWNSTEIN, 
1997, p. 35)

25
 

 
 

Tony Tanner (1986, p. 24) afirma que todas as heroínas de Jane Austen 

precisam ser educadas por homens, por seus heróis. O conceito de educação aqui não 
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significa inteligência, mas sim conduta apropriada. Sobre isso, Samuel Johnson 

comenta os romances da época, os quais eram lidos pelas heroínas de Austen 

(principalmente Catherine): 

Estes livros são escritos principalmente para as jovens, ignorantes inativas, 
para quem eles servem como leituras de conduta e introduções à vida. Eles são 
o entretenimento de mentes não mobilhadas com ideias e, portanto, facilmente 
suscetíveis a impressões, não fixadas por princípios e, portanto, que seguem a 
corrente da fantasia, não formadas pela experiência e, consequentemente, 
abertas a cada falsa sugestão e relato parcial. (JOHNSON

26
 et al., apud. 

AUSTEN et al., 2003, p. XVIII). 
 
 

Catherine, assim como as moças de sua época, precisa aprender sobre os 

perigos do mundo e busca este aprendizado nos romances que lê. Além disso, a 

heroína precisa aprender a se portar, mas esta lição é aprendida por ela na vida real, 

seja através das palavras de Henry Tilney ou pelos sofrimentos que ela é obrigada a 

enfrentar. Bons costumes representam ordem social, e se Catherine é ignorante quanto 

a este aspecto, é preciso que ela encontre seu lugar na sociedade: 

As heroínas de Jane Austen devem, no curso dos romances, serem “educadas” 
para uma sociedade ideal (...) Mas a atual sociedade na qual elas se encontram 
está quase sempre longe da ideal e isto é frequentemente parte da luta delas 
não somente para aprender a ser o seu melhor, mas também para encontrar 
uma forma quase privada de pequena sociedade na qual elas podem ser elas 
mesmas mais autenticamente. (TANNER, 1986, p. 27). 
 
 

Na sociedade de Austen o dinheiro é importante para estabelecer quem 

pertence à sociedade. Quem possui bens materiais é aceito socialmente, é recebido e 

considerado. Quem não possui bens materiais ou parentes e amigos bem sucedidos, 

está excluído: “A propriedade era dependente da ordem social e fazia a ordem social 

ser dependente da propriedade” (TANNER, 1986, p. 17). Além disso, ter dinheiro 

significa ter boas maneiras e estar em conformidade com os costumes. Desta forma, o 

casamento significa a união dos bens materiais com a perpetuação dos costumes 

socialmente aceitos. De acordo com Tanner, a união matrimonial também representa a 

renovação da sociedade: 

O bom casamento era também indispensável para a renovação da sociedade. 
Que há muitos maus ou frios casamentos em Jane Austen, revelando diferentes 
graus de mutualidade falha, falta de reciprocidade e egoísmo míope ou 
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autogratificação frívola, isto somente enfatiza o imperativo de encontrar um bom 
casamento não importando os obstáculos, na forma de diferentes fragmentos 
de autoridade, proibição, interdição e coerção que circulavam naquela pequena 
– às vezes claustrofóbica – sociedade. (TANNER, 1986, p. 10). 
 
 

Ainda segundo Tanner (1986, p. 10), as famílias de pouca propriedade 

dependiam da opinião alheia para encontrar seu lugar na sociedade, conseguir bons 

casamentos para os filhos e adequar-se aos costumes da época. De acordo com 

Brownstein (1997), nenhum assunto era suficientemente particular e comentar sobre a 

vida alheia era algo comum: 

No mundo dos romances de Austen, todas as pessoas que não possuem 
propriedade dependem, para a sua vida, do que os vizinhos dizem sobre elas, 
passam o tempo trocando fofocas ou “novidades” sobre um ou outro, e 
razoavelmente sente-se (nas palavras de Henry Tilney em A abadia de 
Northanger) “rodeados por uma vizinhança de espiões voluntários” 
(BROWNSTEIN, 1997, p. 34) 
 
 

A família Morland, numerosa e de poucas posses, depende da amizade e 

benevolência dos Allen, um casal rico, para oferecer uma melhor perspectiva de futuro 

a Catherine. É através de um convite dos Allen que Catherine visita Bath e é nesta 

cidade que ela conhece seu futuro marido. É também através dos Allen que Catherine 

tem a oportunidade de aprender sobre a sociedade e sobre os costumes de sua época. 

De acordo com Tanner (1986), uma das preocupações de Jane Austen é a 

linguagem. Através dos diálogos a romancista mostra como o uso da palavra pode ser 

um aliado ou um inimigo: 

O que realmente importa no trabalho de qualquer escritor não é o grau ou tipo 
de referencialidade ou o conteúdo. Pelo contrário, é a relação moral do escritor 
com a linguagem. A preocupação principal dos romances de Jane Austen – e 
de muitas de duas heroínas – é a natureza da expressão verdadeira. A 
linguagem, para estabelecer o óbvio, é a mais importante e distinta marca do 
ser humano. Mas igualmente óbvio é que ela é abusada em todo lugar, quase 
sempre para fins cruéis e terríveis. Jane Austen promulga e dramatiza as 
dificuldades, assim como as necessidades, de usar a linguagem para fins 
próprios. Assim como o uso impensado ou perverso da linguagem pode ser o 
mais insidioso destruidor do humano, o emprego mais responsável da 
linguagem (e às vezes silêncio) não só colaboram para a dignidade do ser 
humano, mas tem poderes e forças de salvação. (TANNER, 1986, p. 6). 
 
 

Ainda segundo Tanner (1986, p. 37), a linguagem de Jane Austen é marcada 

por pouca ação física. A voz passiva é preferida e os verbos frequentemente 
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expressam decoro e etiqueta. Há pouca violência e alarme, e os sentimentos são 

expressos de maneira formal. A linguagem utilizada por Austen reflete o que era exigido 

da heroína: sensibilidade, autocontrole e passividade, e de acordo com o que lemos em 

A abadia de Northanger, Catherine deve aprender a comunicar-se propriamente, pois 

ela ainda não sabe se portar nem se expressar de maneira correta. Em conversa com 

Eleanor Tilney, a heroína inconscientemente expressa o que sente por Henry:   

“Como seu irmão dança bem!”, foi uma exclamação inocente de Catherine ao 
final de sua conversa, que definitivamente surpreendeu e divertiu sua 
companheira. 
“Henry!”, ela respondeu com um sorriso. “Sim, ele dança muito bem”. 
“Ele deve ter achado muito estranho me ouvir dizer que eu estava 
comprometida na noite anterior, quando me viu sentada. Mas eu realmente 
estive comprometida o dia inteiro com o Sr. Thorpe”. A Srta. Tilney apenas pôde 
cumprimentá-la. “Você não deve achar”, acrescentou Catherine depois de um 
curto silêncio, “como eu fiquei surpresa ao vê-lo novamente. Eu estava certa de 
que ele tivesse ido embora”. 
“Quando Henry teve o prazer de vê-la antes, estava em Bath apenas por dois 
dias. Ele veio só para encontrar habitações para nós”. 
“Isso nunca me ocorreu. Claro, ao não vê-lo em lugar algum, pensei que ele 
tivesse partido. Não era a Srta. Smith a jovem dama com quem ele dançou a 
segunda-feira?” 
“Sim, uma conhecida da Sra. Hughes”. 
“Ouso dizer que ela estava muito feliz por dançar. Você a acha bonita?” 
“Não muito”. 
“Ele nunca vem à casa de bombas, eu suponho”. 
“Sim, às vezes. Mas ele saiu nesta manhã com meu pai”. 
A Sra. Hughes juntou-se a elas e perguntou à Srta. Tilney se ela estava pronta 
para ir. “Espero ter o prazer de vê-la novamente logo amanhã”, disse Catherine. 
“Você estará no baile de cotilhão amanhã?” 
“Talvez nós... sim, acho que certamente estaremos”. 
“Fico feliz, pois todos nós estaremos lá”. Este ato de civilidade foi devidamente 
retribuído, e elas se separaram, do lado da Srta. Tilney, com algum 
conhecimento dos sentimentos de sua nova conhecida, e do lado de Catherine, 
sem a menor consciência de tê-los explicado. (AUSTEN, 2009, p. 80-81) 
 
 

Para Tanner (1986, p. 38), a comunicação é essencial nos romances de Jane 

Austen. O palavreado comum ou vulgar, característica da classe trabalhadora, não está 

presente nos romances da autora e os diálogos revelam a voz de Austen e o verdadeiro 

caráter de seus personagens: “Os personagens se definem quase exclusivamente em 

seus discursos – ou discurso indireto livre, que Austen usa frequente e brilhantemente” 

(TANNER, 1986, p. 41). Em A abadia de Northanger vemos que as falas de Catherine 

demonstram sua ingenuidade e ignorância; o discurso de Isabella Thorpe mostra sua 
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futilidade; as palavras não-cordiais de John Thorpe expõem seu comportamento rude, e 

as palavras sensatas de Henry Tilney evidenciam seu bom caráter e porte de herói. 

Austen não escreveu sobre guerra e política, mas isto não significa que ela não 

estava consciente destes assuntos. Alguns críticos afirmam que A abadia de 

Northanger contém poucas referências a eventos públicos, mas, de acordo com Butler 

(2003)27, esta é uma visão que pode ser contestada. Butler cita diversas referências 

históricas presentes em A abadia de Northanger, tais como: o mestre de cerimônias que 

apresenta Catherine e a Sra. Allen a Henry Tilney em Upper Rooms, James King, 

realmente trabalhava no salão por volta de 1805. “As terríveis notícias de Londres”, 

citadas por Catherine em conversa com os Tilney (BUTLER, 2003, p. 126), podem ser 

referentes às rebeliões de St George Fields em 1780. O “fogão”, na verdade uma 

lareira, que o General Tilney instalou em sua sala de estar, foi uma invenção de Sir 

Benjamin Thompson, conde de Rumford (1753–1814). Para Butler, os eventos externos 

não são tão importantes em A abadia de Northanger porque Jane Austen decidiu dividir 

com os leitores somente os eventos citados em jornais e outras publicações, que 

obviamente eram de conhecimento de seus leitores (BUTLER, 2003, p. XVI). 

Se por um lado A abadia de Northanger não possui muitas referências histórias, 

o mesmo não pode ser dito sobre as referências literárias. Butler afirma que o romance 

contém duas paródias: de romances góticos e de novelas cujo cenário é Bath, e que o 

romance “é essencialmente preocupado com a leitura de romances, e outros tipos de 

leituras também, como não-ficções sérias, guias, e até jornais” (BUTLER, 2003, p. XVI). 

Para entender as referências e as ironias utilizadas por Austen, é necessário que o 

leitor também leia romances góticos: 

Austen joga um jogo com seu leitor como um parceiro: você precisa ser um 

leitor de romance para jogar, ou você não pegará as pistas; você precisa ser um 

leitor geral para pontuar bem. (…) Ao ler A abadia de Northanger devemos ter 
em mente os tantos livros e histórias que nós lemos antes. (BUTLER, 2003, p. 
XVI). 
 
 

Segundo Butler (2003, p. XVII), A abadia de Northanger é um dos romances 

mais autoconscientes de Austen. Ao mesmo tempo em que defende a ficção, Austen 
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critica os clichês dos romances mais populares da época. De acordo com Brownstein 

(1997), Austen considera que “as convenções literárias e sociais colaboram com a 

biologia para a construção da feminilidade” (BROWNSTEIN, 1997, p. 36). Austen 

estabelece a diferença entre romances didáticos, morais, domésticos e góticos 

(BROWNSTEIN, 1997, p. 37), e defende o romance em geral: 

E se uma manhã chuvosa as privava de seus prazeres, ainda resolutas se 
encontravam, desafiando a umidade e lama, e trancavam-se para ler romances 
juntas. Sim, romances; porque eu não adotarei este mau e insensato costume, 
tão comum em escritores de romances, de degradar pelas suas desprezíveis 
censuras os próprios trabalhos, aos números daqueles aos quais eles mesmos 
se unem – juntando-se com seus maiores inimigos para conferir os mais duros 
epítetos a tais trabalhos, e quase nunca permitindo que sejam lidos pela sua 
própria heroína, a qual, se acidentalmente pegasse um romance, certamente 
fecharia suas páginas insípidas com desgosto. Ah, se a heroína de um romance 
não for protegida pela heroína de outro, de quem poderia ela esperar proteção 
e consideração? Não posso aprovar isso. Deixemos aos críticos que abusem de 
tais efusões de imaginação o quanto queiram, e que falem sobre cada novo 
romance nas rotas melodias do lixo com o qual a imprensa agora se lamenta. 
Não nos abandonemos, somos um corpo ferido. Embora nossas produções 
tenham propiciado prazer mais amplo do que aqueles de qualquer corporação 
literária no mundo, nenhum tipo de composição tem sido tão desprezado. Do 
orgulho, da ignorância ou da moda, nossos inimigos são tantos quanto os 
nossos leitores. E embora as habilidades do nongentésimo condensador da 
história da Inglaterra, ou do homem que coleta e publica em um volume 
algumas dúzias de linhas de Milton, Pope e Prior, com um jornal do “Spectator”, 
e um capítulo novo de Sterne, sejam elogiadas com mil penas, parece haver um 
desejo quase geral em desprezar a capacidade e em desvalorizar o trabalho do 
novelista, e diminuir os trabalhos que têm apenas um gênio, um espírito e gosto 
para recomendá-los (AUSTEN, 2009, p. 37-38). 
 
 

Em A abadia de Northanger Austen utiliza algumas das convenções ficcionais 

do romance gótico, tais como: a beleza do herói e da heroína, a dificuldade que eles 

enfrentam para ficarem juntos, as falhas dos pais como figuras guardiãs, damas de 

companhia e homens que querem casar-se (BUTLER, 2003, p. XVI). Além disso, o 

romance satiriza a linguagem literária através de seus personagens: Isabella é 

considerada por Catherine um exemplo de heroína gótica, mas ela é fútil. Como vilão, 

John Thorpe usa de palavreado chulo constantemente. A Sra. Allen não tem nada a 

acrescentar além de seus comentários sobre vestidos e chapéus. Henry Tilney satiriza 

a escrita dita “feminina” (diários e cartas) por seus adjetivos e lugares-comuns 

(BROWNSTEIN, 1997, p. 41). Catherine também não segue o modelo de heroína. 

Quando criança, não é bonita, não é virtuosa, e prefere brincar com os meninos a 

realizar atividades tipicamente femininas. Somente quando chega à adolescência ela 



38 
 

adota as práticas comuns a todas as meninas da sua idade, ou seja, a “expressão da 

feminilidade convencional” (BROWNSTEIN, 1997, p. 36). 

O ato de apaixonar-se também é parodiado em A abadia de Northanger. Henry 

Tilney e Catherine Morland se conhecem em um momento trivial e, como diz a 

narradora, o herói só se interessa pela heroína porque percebeu o interesse dela 

primeiro, algo incomum para a época: 

As duas fizeram sua aparição nos Salões Baixos, e, aqui, o destino foi mais 
favorável a nossa heroína. O mestre de cerimônias a apresentou a um jovem 
muito cavalheiresco para parceiro. Seu nome era Tilney. Ele parecia ter seus 
24, 25 anos, era bem alto, tinha feições agradáveis, olhos muito inteligentes e 
lívidos, e se não era muito bonito, estava perto disso. Sua abordagem era boa, 
e Catherine se sentiu com muita sorte. Havia pouco prazer em falar enquanto 
dançavam, mas quando se sentaram para o chá. ela o descobriu tão agradável 
quanto acreditava que ele fosse. Ele conversava com fluência e espírito, e havia 
uma malícia e uma graça em seus modos que chamavam atenção, embora 
dificilmente fossem compreendidas por ela. Depois de conversar por algum 
tempo sobre aqueles assuntos que surgiram naturalmente dos objetos ao redor 
deles, ele subitamente se dirigiu a ela com – “Até então fui muito negligente, 
madame, com as atenções apropriadas de parceiro; ainda não lhe perguntei há 
quanto tempo está em Bath; se já esteve aqui antes; se já foi aos Salões 
Superiores, ao teatro e ao concerto; e se gostou do lugar. Fui muito negligente 
– mas está você disposta a me satisfazer com tais detalhes? Se estiver, 
começarei imediatamente”. 
“Não precisa se dar ao trabalho, senhor”. 
“Nenhum trabalho, eu lhe asseguro, madame”. [...] 
Dançaram e, quando o grupo fechou, separaram-se. No entanto, do lado da 
dama, pelo menos, houve uma forte inclinação para continuar a amizade. Se 
ela pensava nele tanto enquanto bebia seu vinho com água, ou enquanto se 
preparava para dormir, a ponto de sonhar com ele quando deitada, isso não 
podia ser assegurado. Mas espero que não mais do que em um sono leve, ou 
em um cochilo matinal, ao máximo. Pois se for verdade, como um celebrado 
escritor tem afirmado

28
, que nenhuma jovem dama pode se apaixonar antes 

que o amor do cavalheiro seja declarado, deve ser muito impróprio que uma 
jovem dama deva sonhar com um cavalheiro antes que saiba se o cavalheiro 
sonhou com ela primeiro. (AUSTEN, 2009, p. 24; 28-29) 
 

Da mesma forma que os romances góticos, em A abadia de Northanger há 

vilões que tentam separar o casal apaixonado: os irmãos Isabella e John Thorpe e o 

General Tilney (BROWNSTEIN, 1997, p. 38). Porém, Henry não corresponde 

totalmente ao estereótipo de herói gótico: apesar de ser sensível, educado e leitor de 

romances, o rapaz é “quase bonito” (AUSTEN, 2009, p. 24) e passivo, pois é dominado 

                                                           
28

  O “celebrado autor” é Samuel Richardson. Em um artigo publicado na revista Rambler, número 97, 
Richardson afirma que “uma jovem dama apaixonar-se, e o amor do jovem cavalheiro ainda não ter 
sido declarado, é uma heterodoxia que a prudência, e até mesmo os bons princípios, não devem 
permitir.” (AUSTEN, 2003, p. 245). 
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pelo pai, e, segundo Brownstein (1997, p. 38-39), esta contradição é uma das ironias do 

romance.  

Para Butler (2003), A abadia de Northanger tem semelhanças com Camilla 

(1796) de Fanny Burney. Camilla também possui uma família numerosa, o seu pai não 

é presente e sua mãe é insensível. O herói do romance é Edgar Mandelbert, que, assim 

como Henry Tilney, educa a heroína. Da mesma forma que Catherine é colocada aos 

cuidados de uma pessoa tola (a Sra. Allen), Camilla enfrenta dificuldades com seu tio 

Sir Hugh Tyrold (BUTLER, 2003, p. XXIII). Para Brownstein (1997), a sátira de Jane 

Austen através do uso de convenções e clichês do romance gótico mostra que é 

inevitável fugir disso, e que “a melhor e mais interessante maneira de viver é com 

consciência deles, e num diálogo, como é este romance, com outros.” (BROWNSTEIN, 

1997, p. 42). 

Tendo em mente as reflexões abordadas neste capítulo e no anterior, 

analisaremos o diálogo entre Reparação e A abadia de Northanger de, a aproximação 

entre as personagens Catherine Morland e Briony Tallis, bem como outros paralelos 

entre os dois romances, como a metaficção e a intertextualidade com outros textos. 
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5 “O MEU ROMANCE DE JANE AUSTEN”: APROXIMAÇÕES ENTRE REPARAÇÃO 

E A ABADIA DE NORTHANGER 

 

 

Como mencionado no capítulo 4, em A abadia de Northanger Catherine é 

primeiramente descrita como uma criança. Segundo o narrador do romance, “ninguém 

que tenha visto Catherine Morland em sua infância poderia supor que ela tivesse 

nascido para ser uma heroína” (AUSTEN, 2009, p. 9), afirmação irônica que demonstra 

a falta de qualidades da moça para a vida heroica. A família de Catherine é numerosa; 

seu pai é um clérigo respeitável29 e sua mãe está sempre ocupada com os afazeres da 

casa e a educação dos filhos mais novos. Além disso, a mente de Catherine, ávida 

leitora de romances, é fantasiosa, e a menina frequentemente imagina os perigos 

descritos nos romances. Percebendo isso, Henry Tilney incentiva a imaginação de 

Catherine ao contar sobre a abadia de Northanger e o que a moça poderia encontrar na 

casa: 

“Sim; mas além de sua afeição por ela, você deve gostar muito da abadia! 
Depois de se acostumar a morar em uma, um presbitério comum deve ser muito 
desagradável”. 
Ele sorriu e disse, “Você fez uma ideia muito favorável da abadia”. 
“Certamente que sim. Não é um lugar antigo e bonito, igual ao que se lê?” 
“E você está preparada para encontrar todos os horrores que um prédio „igual 
aos que se lê‟ pode proporcionar? Seu coração é resistente? Seus nervos são 
adequados para estantes deslizantes e tapeçarias?” 
“Oh! Sim – não acho que serei facilmente assustada porque haverá tanta gente 
na casa, e, além disso, nunca foi desabitada ou deixada abandonada por anos, 
para que então a família voltasse sem desconfiar, sem dar notícia alguma, 
como geralmente acontece”. 
“Não, certamente. Não teremos de achar nosso caminho por um corredor mal 
iluminado pelas brasas arrefecidas de uma fogueira, nem seremos obrigados a 
espalhar nossas camas pelo chão de uma sala sem janelas, portas ou móveis. 
Mas você deve estar ciente de que quando uma jovem ama, de qualquer modo, 
apresentada a uma residência deste tipo, ela sempre é acolhida separadamente 
do restante da família. Enquanto eles se retiram confortavelmente para sua 

                                                           
29

  “Um homem muito respeitável, embora seu nome fosse Richard”: este comentário a cerca do pai de 
Catherine, feito no primeiro parágrafo de A abadia de Northanger, pode fazer referência ao rei Ricardo 
III, figura pública retratada por Jane Austen em The History of England. O livro, escrito para a família 
durante sua juventude, satiriza a história e as figuras célebres inglesas, entre elas, Ricardo III, “um 
homem muito respeitável”. Segundo Natalie Tyler (1999), nenhum herói de Austen chama-se Richard, 
talvez porque, além deste ser o nome do rei citado anteriormente, o editor que reteve durante anos o 
manuscrito de A abadia de Northanger também tinha esse nome (Richard Crosby). Há também 
Richard Musgrove, personagem de Mansfield Park, que é um homem insensível. (TYLER, N. The 
Friendly Jane Austen: A Well Mannered Introduction to a Lady of Sense & Sensibility. New York: 
Viking, 1999. p. 79) 
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própria parte da casa, ela é formalmente conduzida por Dorothy, a governanta 
anciã, por uma escada diferente, e, entre muitas passagens sombrias, até um 
quarto nunca usado desde que alguma prima ou parente morreu nele há alguns 
20 anos. Você pode aguentar tal cerimônia? Será que sua mente não se 
aterrorizará quando você se encontrar em tal câmara escura, muito alta e ampla 
para você, com apenas os raios débeis de uma única vela para você apreender 
todo o tamanho, suas paredes decoradas com tapetes exibindo figuras maiores 
que a vida, e a cama, de algo verde-escuro, ou de veludo purpúreo, 
apresentando mesmo uma aparência funérea? Seu coração não se afundará 
dentro de você?” 
[...] 
Entretanto, Henry, que estava por demais surpreso pelo interesse que ele tinha 
suscitado, foi incapaz de prosseguir. Ele já não podia mais controlar a 
solenidade tanto do tema quanto da voz e foi obrigado a rogar que ela usasse 
sua própria imaginação na leitura dos terrores de Matilda. Catherine, 
recompondo-se, envergonhou-se de sua ansiedade e começou a lhe assegurar, 
honestamente, que sua atenção se fixou sem a menor apreensão por realmente 
encontrar tudo o que ele tinha descrito.[...] (AUSTEN, 2009, p. 174-178) 
 
 

Em sua visita a abadia, ao entrar no quarto preparado para ela, Catherine 

percebe que ele é bem diferente da descrição feita por Henry. Porém, havia um baú30 

de madeira ao lado da lareira. Movida pela curiosidade, ela decide investigar o que há 

no objeto, mas só encontra uma colcha de algodão. Mais tarde, já na hora de deitar-se, 

Catherine encontra-se no quarto frio e, como Henry havia comentado em sua descrição 

da abadia, chovia muito. A heroína, então, avista um armário negro que com certeza 

escondia algum segredo. Apesar da dificuldade em abrir o armário, Catherine encontra 

um manuscrito, exatamente como Henry havia descrito. Curiosa sobre o conteúdo dos 

papéis, a menina resolve lê-los, mas sua vela apaga-se e Catherine, com medo da 

tempestade, deita-se. Ela só descobre o conteúdo do manuscrito no dia seguinte: os 

papéis não passam de listas de compras. A heroína, ao dar-se conta das falsas 

expectativas que havia nutrido, revolta-se contra sua própria ingenuidade: 

Ela se sentia rebaixada ao pó. Não pôde a aventura com o cofre lhe ter 
ensinado algo? Um canto dele, surgindo aos seus olhos enquanto ela se 
deitava, parecia se erguer em julgamento dela. Nada poderia estar mais claro 
agora do que o absurdo de suas fantasias recentes. Supor que um manuscrito 
de muitas gerações atrás pudesse permanecer oculto em um quarto como 
aquele, tão moderno, tão confortável! Ou que ela fosse a primeira a possuir a 
habilidade de destrancar um armário cuja chave estava ao alcance de todos! 
(AUSTEN, 2009, p. 192) 
 
 

                                                           
30

 Na edição bilíngue de A abadia de Northanger utilizada neste trabalho encontra-se a tradução de chest 
como “cofre”. Entretanto, entendemos que a melhor tradução para a palavra é “baú”.  
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Contudo, Catherine ainda não se livrara totalmente de sua mente fantasiosa. No 

dia seguinte, ao caminhar pelos jardins da abadia com Eleanor Tilney e conversar sobre 

a mãe desta, a heroína começa a suspeitar do General. Catherine tem certeza de que a 

Sra. Tilney era infeliz em seu casamento, e o fato de nenhum dos filhos estarem 

presente na abadia no dia de sua morte comprovava a teoria de que o General havia 

aprisionado sua mulher, ou pior: ele a havia assassinado. As semelhanças entre ele e 

Montoni, vilão de Os mistérios de Udolfo, de Ann Radcliffe, eram muitas: 

O sangue de Catherine gelou com as terríveis sugestões que saltaram 
naturalmente destas palavras. Seria possível? Seria possível que o pai de 
Henry...? E ainda muitos eram os exemplos para justificar até mesmo as mais 
negras suspeitas! E quando ela o viu à noite, embora trabalhasse com sua 
amiga, caminhando lentamente pela sala de estar por uma hora inteira, em 
silenciosos pensamentos, com os olhos baixos e a fronte cerrada, ela se sentiu 
segura de toda a possibilidade de estar equivocada com ele. Era o tom e a 
atitude de um Montoni! O que mais claramente poderia anunciar os sombrios 
trabalhos de uma mente não totalmente morta a qualquer senso de humanidade 
em seu assustado reviver de cenas passadas de culpa? Homem infeliz! 
(AUSTEN, 2009, p. 208-209) 
 
 

Catherine resolve, então, visitar o quarto da Sra. Tilney e solucionar o mistério 

que a atormentava. Entretanto, no momento em que ela adentra o quarto, Henry 

aparece e questiona sobre os motivos de ela estar ali. Sem conseguir esconder suas 

razões, Catherine confessa suas suspeitas a Henry, e o rapaz, indignado, afirma que 

seu pai era muito apaixonado pela esposa, e que ele e seu irmão estavam em casa 

quando a Sra. Tilney morreu. Em seguida, o herói repreende Catherine: 

Cara senhorita Morland, pense o quanto são horrorosas as suspeitas que tem 
nutrido. Em que se fundamentam tais julgamentos? Pense em que país e em 
que era vivemos. Lembre que somos ingleses, que somos cristãos. Consulte 
seu próprio entendimento, seu senso do que é provável, sua observação do que 
se passa à sua volta. Como nossa formação poderia nos preparar para tais 
atrocidades? Como nossas leis seriam coniventes com elas? De que modo 
coisas assim poderiam ser perpetradas sem que ninguém delas soubesse num 
país como este, em que as relações sociais e literárias são como são, em que 
cada homem está cercado por toda uma vizinhança de espiões voluntários, e as 
estradas e os jornais deixam tudo às claras? Querida senhorita Morland, que 
idéias a senhorita tem se permitido conceber? 
Haviam chegado ao fim da galeria, e com lágrimas de vergonha ela foi embora 
correndo para o seu quarto. (McEWAN, 2002, p. 9)

31
 

 

                                                           
31

  Por se tratar de uma tradução de melhor qualidade, optamos por citar neste trecho a epígrafe de 
Reparação ao invés da tradução sugerida pela versão bilíngue de A abadia de Northanger utilizada 
neste trabalho. 
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O erro de julgamento de Catherine é acreditar que o General Tilney matou sua 

esposa. Posteriormente, a heroína descobre que o General não é um assassino, mas 

sim “um vilão da vida comum”, que considera seus interesses acima de qualquer 

opinião, é ganancioso e educa seus filhos com severidade (BROWNSTEIN, 1997, p. 

40). Para Tanner (1986), o processo de aprendizado de Catherine começa no momento 

em que ela deixa suas expectativas góticas e depois percebe que a vida romântica que 

ela imaginava ter não era verdadeira: 

Uma coisa é obviamente clara a Jane Austen: que você não somente “acorda” 
uma vez, mesmo depois de viver em um translúcido e reconhecível mundo do 
„real‟. Ao contrário, este é um processo que pode ter de ser submetido várias 
vezes – a não ser que se opte pelo sonho da vida, assim como alguns 
personagens menores dela parecem ter feito (TANNER 1986, p. 59). 
 
 

Segundo Brownstein (1997), Catherine vê o mundo através dos seus olhos de 

leitora de romances góticos. Ela sente-se parte de um romance e imagina castelos, 

vilões e perigos, assassinos e heróis. É por este motivo que ela culpa o General Tilney 

pela morte da esposa: no mundo de Catherine, a abadia de Northanger era o lugar ideal 

para um assassinato; a personalidade do General oferece indícios de que ele é um 

vilão da vida real, e o fato de ela acreditar que nenhum dos filhos estava presente no 

dia da morte da Sra. Tilney somente confirmava suas suspeitas. Ao mostrar o exemplo 

de Catherine, Jane Austen chama a atenção para os perigos da leitura errônea da 

realidade: 

Ao mesmo tempo há uma ambivalência. Ler pode deformar a realidade com 
antecedência ao ponto do leitor ávido, que vive com uma imaginação inflamada, 
poder não só “ver” coisas que não estão realmente no mundo exterior, mas 
também não ver o que está lá. Desta forma, a leitura pode levar a uma 
interpretação errônea do verdadeiro mundo não ficcional (BROWNSTEIN, 1997, 
45). 
 
 

De acordo com Butler (2003), Jane Austen nos mostra em seu romance o 

treinamento para a leitura adequada do mundo e que Catherine é ensinada por Henry a 

ler de outra maneira o que acontecia à sua volta:  

Catherine não encontra somente um, mas muitos mundos abertos para ela 
através dos livros. [...] Henry mostra a Catherine, que neste ponto somente o 
ouve pela metade, que a mente ordena o mundo através de gêneros, vive neles 
e joga com eles.” (BUTLER, 2003, p. XXI) 
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Assim como Catherine, Briony Tallis, personagem principal de Reparação, é 

primeiramente descrita como criança, aos 13 anos. Briony também possui uma mente 

muito criativa, e este talento é utilizado na escrita de histórias e peças. A família de 

Briony não é tão numerosa quanto a de Catherine, mas a menina passa a maior parte 

do tempo sozinha e, como Catherine, sente a negligência e a ausência dos pais. Ao 

avistar sua irmã Cecilia e o jardineiro Robbie à frente da fonte, a mente fantasiosa de 

Briony imagina, num primeiro momento, que o rapaz estaria pedindo a mão de Cecilia 

em casamento. A cena era igual aos romances nos quais o herói, pobre, casa com a 

mocinha rica após salvá-la do perigo. Porém, a sequência da cena revela-se ilógica - 

Cecília tira as roupas na frente de Robbie e entra na fonte: 

A seqüência era ilógica – a cena de afogamento, seguida do salvamento, 
deveria ocorrer antes do pedido de casamento. Foi a última coisa que Briony 
pensou antes de aceitar que não conseguia compreender e que só lhe restava 
assistir. Sem que ninguém a visse, do andar de cima, à luz reveladora de um 
dia de sol, ela estava tendo acesso privilegiado ao comportamento adulto, a 
ritos e convenções sobre os quais nada sabia, ainda. Sem dúvida, aquilo era o 
tipo de coisa que acontecia. No momento exato em que a cabeça de sua irmã 
irrompeu na superfície – graças a Deus! -, Briony pela primeira vez se deu 
conta, de modo ainda tímido, de que para ela agora não poderia mais haver 
castelos nem princesas como nas histórias de fada, e sim a estranheza do aqui 
e agora, o que se passava entre as pessoas comuns que ela conhecia, e o 
poder que uma tinha sobre a outra, e como era fácil entender tudo errado, 
completamente errado (McEWAN, 2002, p. 53). 
 
 

 Briony percebe que a cena que acabara de ver não é um conto de fadas, é a 

realidade. O mundo adulto é difícil de entender, mas ela se considera preparada para 

compreender o que vira – ela já é adulta. Entretanto, quando lê o bilhete que Robbie 

escrevera a Cecilia, Briony tem certeza de que “ela estava de fato penetrando na arena 

adulta de emoções e dissimulações” (McEWAN, 2002, p. 139). O conteúdo do bilhete, 

obsceno, assusta a menina, e ela, ao relembrar a cena da fonte, conclui que Robbie 

não havia pedido Cecilia em casamento – ele havia obrigado a moça a se humilhar 

diante dele. Robbie, então, era perigoso: 

Ela havia lido o bilhete no centro do hall de entrada, desavergonhadamente, 
sentindo de imediato o perigo contido naquela crueza. Algo de inexoravelmente 
humano, ou masculino, ameaçava a ordem da família, e Briony sabia que, se 
ela não ajudasse a irmã, todos sofreriam. Era igualmente claro que seria 
necessário ajudá-la, com muito tato e delicadeza. Caso contrário, como Briony 
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sabia por experiência própria, Cecilia haveria de se voltar contra ela. (McEWAN 
2002, 141). 
 
 

 O erro de julgamento de Briony começara naquele momento. Mais tarde, 

quando sua prima Lola conta sobre a agressão supostamente executada por seus 

irmãos, Briony encontra a definição correta para Robbie: maníaco. O rapaz oferece, 

sim, perigo à Cecilia e só Briony poderia salvá-la. Ao descer as escadas, a menina 

percebe que a porta da biblioteca está aberta e, movida pela curiosidade, decide entrar. 

Há uma luz fraca no fundo do cômodo e com certeza há alguém ali. Dando mais alguns 

passos, Briony vê duas pessoas, Robbie e Cecilia, no fundo da biblioteca: 

Embora estivessem imóveis, sua percepção imediata era de que havia 
interrompido um ataque, uma luta corporal. A cena era uma concretização tão 
cabal de seus piores temores que ela teve a impressão de que sua imaginação 
excitada havia projetado aquelas figuras nas lombadas dos livros nas estantes. 
Essa ilusão, ou esperança de ilusão, dissipou-se assim que sua vista se 
adaptou à penumbra. Ninguém se mexia. Briony olhou por cima do ombro de 
Robbie e viu os olhos apavorados de Cecilia. Ele havia se virado para trás para 
ver quem tinha entrado, mas não soltou Cecilia. Apertara seu corpo contra o 
dela, levantando-lhe a barra da saia acima do joelho, e a encurralara no ângulo 
reto formado pelas estantes. Com a mão esquerda atrás da nuca da moça 
agarrava-lhe o cabelo, com a direita, segurava-lhe o braço esguio num gesto de 
protesto, ou de auto defesa. 
Ele parecia tão forte e feroz, e Cecilia, ombros nus e braços finos, tão frágil, que 
Briony não tinha idéia do que lhe seria possível fazer quando partiu pra cima 
deles. Queria gritar, porém estava sem fôlego, e sua língua estava lenta e 
pesada. Robbie movimentava-se de tal modo que a impedia completamente de 
ver a irmã. Em seguida, Cecilia tentou se livrar, e logo ele a soltou. Briony parou 
e pronunciou o nome da irmã. Quando Cecilia passou por Briony, não havia 
nela nenhum sinal de gratidão, de alívio. Seu rosto não tinha nenhuma 
expressão, estava quase tranqüilo, e ela olhava diretamente para a porta pela 
qual ia sair. Então saiu, e Briony ficou sozinha com Robbie. Também ele não 
quis encará-la. Em vez disso, olhava para o canto, enquanto ajeitava o paletó e 
a gravata. Desconfiada, a menina foi andando para trás, afastando-se, porém 
ele não fez nenhum gesto ameaçador, nem sequer olhou para ela. (McEWAN, 
2002, p. 151-152) 
 
 

Briony havia interrompido um momento íntimo de Robbie e Cecilia, mas não 

sabia disso. Momentos antes, Cecilia havia revelado a Robbie que estava apaixonada 

por ele – os acontecimentos do dia (o desentendimento na fonte, o bilhete escrito pelo 

rapaz) só confirmaram o que os dois sentiam um pelo outro. Porém, Briony não havia 

presenciado a conversa e não estava ciente do que acontecera com o casal. Após 

presenciar a cena da fonte, ler o bilhete e conversar com Lola, Briony já havia 

formulado seu julgamento sobre Robbie e, ao ver o casal na biblioteca, a menina tem 
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mais certeza ainda de que está certa. Para ela, sua entrada na biblioteca “havia 

interrompido um ataque”; os olhos de Cecilia, assustados pela entrada de alguém, 

estavam “apavorados”. Briony pensa que salvou Cecilia e espera por uma palavra ou 

ato de agradecimento, mas isso não acontece. A menina, com medo de uma possível 

retaliação de Robbie, se afasta, mas ele não esboça reação alguma. Apesar disso, 

estava claro para Briony o que ela deveria fazer: denunciar Robbie à sua família. 

 Durante o jantar, os gêmeos Jackson e Pierrot fogem e todos saem em busca 

dos garotos. É neste momento que, segundo o narrador, “Briony cometeria seu crime” 

(McEWAN, 2002, p. 189). No escuro, ela vê Lola ser atacada por alguém, que foge ao 

perceber a presença de Briony. Lola é socorrida pela prima, que pergunta sobre a 

pessoa que a atacara. A vítima, assustada, não sabe responder, mas Briony, segura de 

saber a resposta, pergunta: “Foi o Robbie, não foi?”. Diante do silêncio de Lola, Briony 

confirma suas suspeitas: “Foi o Robbie” (McEWAN, 2002, p. 201). Tal qual Catherine 

Morland, Briony tem certeza de que “tudo se encaixava” e de que todas as suas 

suspeitas se confirmavam: 

Briony estava lá para ajudá-la em todas as etapas. Do seu ponto de vista, tudo 
se encaixava; o terrível presente era a concretização do passado recente. 
Acontecimentos que somente ela havia testemunhado prenunciavam a 
calamidade vivida por sua prima. Ah, se ela, Briony, tivesse sido menos 
inocente, menos obtusa! Agora ela entendia tudo, as coisas eram coerentes 
demais, para não serem tal como ela as descrevia. Ela se culpava por ter 
imaginado, ingenuamente, que Robbie limitaria seu interesse a Cecilia. Como 
pudera pensar uma coisa dessas? Ele era um psicopata, afinal de contas. Para 
ele, qualquer uma servia. E era fatal que atacasse a mais vulnerável – uma 
mocinha magra, perambulando na escuridão num lugar desconhecido, 
corajosamente procurando os irmãos no templo da ilha. Exatamente o que 
Briony ia fazer. Sua indignação tornava-se ainda mais furiosa quando se dava 
conta de que a vítima poderia perfeitamente ter sido ela própria. Se sua pobre 
prima não era capaz de afirmar a verdade, então faria isso por ela. Eu sou. Eu 
digo. (McEWAN, 2002, p. 203-204, grifos do autor). 
 
 

No depoimento aos policiais que investigam o caso, Briony finaliza “o seu crime” 

acusando Robbie: “„Você o viu com seus próprios olhos.‟ „Vi, sim. Eu vi. Eu 

vi.‟”(McEWAN, 2002, p. 218). O rapaz é, então, enviado à prisão e condenado. Para 

diminuir sua pena, ele se alista no exército britânico e combate durante a Segunda 

Guerra Mundial. Cecilia, por sua vez, indignada com a condenação de Robbie – ela 

sabia da inocência do rapaz – afasta-se da família e vai trabalhar como enfermeira em 
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Londres. A acusação de Briony não só afasta o casal, mas também destrói as vidas de 

Robbie e Cecilia e os laços familiares dos Tallis. 

Anos mais tarde, quando Briony já é adulta e trabalha em um hospital de 

Londres, assim como Cecilia, ela percebe seu erro de julgamento. O verdadeiro 

estuprador de Lola é Paul Marshall, amigo de Leon Tallis e convidado especial na noite 

do crime. A revelação é feita somente na terceira parte do romance, quando o pai de 

Briony comunica à filha o casamento de Lola e Marshall: “Muita sorte de Lola, sim – mal 

saída da infância, tomada à força -, de se casar com o homem que a havia estuprado.” 

(McEWAN, 2002, p. 288). 

 Outra aproximação entre Reparação e A abadia de Northanger é o conflito de 

classes presente nos dois romances. Em A abadia de Northanger, o General Tiney, 

imaginando que Catherine é de família distinta e rica, convida-a para passar alguns dias 

em sua casa e se aproximar de seu filho. Contudo, ao descobrir que ela é pobre, o 

General expulsa a heroína de sua residência e a obriga a voltar para Fullerton em 

carruagem pública, correndo vários riscos. Dias depois, Henry Tilney revela a Catherine 

que John Thorpe contara ao General que a família de Catherine não possuía recursos, 

e que os Allen não passavam de amigos da família: 

Era, de fato, uma família em necessidade; numerosos, também, quase além do 
exemplo; de modo algum respeitados em sua própria vizinhança, como ele 
teve, finalmente, oportunidades específicas de descobrir; almejando um estilo 
de vida que sua fortuna não poderia garantir; buscando melhorar sua situação 
por conexões mais ricas; um tipo de gente prepotente, ostensiva, astuciosa. 
O aterrorizado General pronunciou o nome de Allen com um olhar inquisitivo, e, 
aqui também, Thorpe reconheceu seu erro. Os Allen, ele acreditava, viviam 
perto deles há muito tempo, e ele conhecia o jovem rapaz a quem a 
propriedade de Fullerton deveria ser entregue. O General não precisava de 
mais nada. Enraivecido com quase todos no mundo, além dele mesmo, ele 
partiu no dia seguinte para a abadia, onde seus atos foram vistos. (AUSTEN, 
2009, p. 277-278) 
 
 

 Em Reparação, este conflito é percebido através da relação entre Robbie e a 

família Tallis. O rapaz, filho da empregada, teve seus estudos financiados pelo patriarca 

Jack Tallis, algo que Emily, mãe de Leon, Cecilia e Briony, nunca aceitou. Quando Lola 

é atacada pela primeira vez, dentro da casa dos Tallis, Emily ouve ruídos, imagina que 

algo está acontecendo entre sua sobrinha e Paul Marshall, mas, devido à sua 

enxaqueca, se omite: 
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Emily mergulhou num cochilo e foi despertada pelo bordão de uma voz 
masculina no quarto das crianças e vozes infantis respondendo. Certamente 
não seria Leon, o qual, encontrando a irmã depois de tanto tempo, não 
conseguiria se separar dela. Haveria de ser o Sr. Marshall – cujo quarto ficava 
ao lado – conversando com os gêmeos, concluiu, e não com Lola. (...) 
Emily equilibrou-se cuidadosamente sobre o cotovelo e levou aos lábios o copo 
de água. Estava começando a se dissipar a presença do animal que a 
atormentava, e ela conseguiu ajeitar os travesseiros contra a cabeceira para 
poder se recostar. A manobra era lenta e desajeitada porque ela temia todo 
movimento súbito, e com isso o ranger das molas do colchão prolongou-se e 
obscureceu em parte o som de uma voz masculina. Equilibrada sobre o 
cotovelo, imobilizou-se, apertando com uma das mãos uma ponta do 
travesseiro, e dirigiu sua atenção viva para os quatro cantos da casa. Não havia 
nada, e aí, como uma lâmpada que se acende e se apaga na escuridão 
completa, ouviu-se um risinho agudo, rapidamente abafado. Então era Lola, no 
quarto das crianças com Marshall. Continuou a se acomodar e por fim relaxou 
os músculos sobre o travesseiro, bebendo um gole da água morna. Aquele 
jovem empresário talvez não fosse tão mau assim, se estava disposto a passar 
o dia distraindo as crianças. (McEWAN, 2002, p. 88-89) 

   

 Para Emily Tallis, Paul Marshall “talvez não fosse tão mau assim”. Devido ao 

seu status, o empresário não desperta desconfiança alguma. Emily ouve ruídos, 

percebe que algo acontece no quarto das crianças, mas não se move porque o rapaz é, 

para ela, confiável. Durante a narrativa sobre o jantar, quando Lola mostra as 

agressões que supostamente seus irmãos teriam feito a ela, o narrador afirma que 

Robbie avistou um “arranhão de três centímetros” perto do canto do olho de Marshall, 

uma evidência de que os arranhões nos braços de Lola não eram obra dos gêmeos. 

Como é revelado na última parte do romance, a narradora de Reparação é Briony; ela, 

portanto, percebera o arranhão em Marshall e atribuíra a descoberta a Robbie 

(McEWAN, 2002, p. 155). Turner é acusado porque é de origem pobre, e é natural para 

Emily que o perigo vem das classes inferiores. Para ela, a ajuda de Jack Tallis a Robbie 

era desperdício, e agora ela tinha certeza disso. Briony oferece evidências de que Jack 

também sabe da inocência de Robbie, mas seu pai prefere se omitir a defender o rapaz 

(McEWAN, 2002, p. 341). Robbie é acusado porque não pertence à mesma classe 

social que as outras pessoas com as quais convive. 

De acordo com Butler (2003, p. XXXI – XLVII), em A abadia de Northanger há 

três vilões: Isabella e John Thorpe e o General Tilney. Eles são enganadores e tentam 

afastar Catherine de sua felicidade, seja ao convidá-la para um passeio quando a 

heroína já possuía algum compromisso com os Tilney ou, no caso do General, ao 
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expulsá-la da abadia. Isabella é o retrato da sociedade de Bath: é bela, mas, ao mesmo 

tempo, vulgar, cria intrigas e procura novidades (BUTLER, 2003, p. XXXVII-XXXVIII). O 

General Tilney é severo e disciplinador, e Catherine o confunde com Montoni, o tio 

malvado de Os mistérios de Udolfo de Ann Radcliffe32. No romance parece haver uma 

disputa entre Henry Tilney e John Thorpe por Catherine. Enquanto aquele é um filósofo, 

John Thorpe é o homem rústico, machista, que se recusa a ler romances escritos por 

mulheres: 

A completa inadequação do aspirante a rival de Henry, John Thorpe, é clara a 
partir de sua ignorância sobre romances – assim como sua conversa alta, 
profana e cheia de gírias, que ele dirige a seu cavalo quando leva Catherine 
para um passeio. Onde o estilo de Henry é pessoal e seus gostos são 
femininos, o macho Thorpe somente admitirá ter lindo romances risquè escritos 
por homens, como Tom Jones e O Monge. (BROWNSTEIN, 1997, p. 40) 
 
 

Em Reparação, os vilões são todos aqueles que impedem Robbie e Cecilia de 

ficarem juntos: Jack e Emily Tallis, Paul Marshall, Lola Quincey e até mesmo a guerra; 

os quatro primeiros por omissão e a guerra por separar e acabar com as esperanças do 

casal. Briony também pode ser considerada vilã porque é o testemunho dela contra 

Robbie que o leva à prisão, e, de fato, ela carrega durante toda a narrativa a culpa de 

ter separado os amantes. Se em A abadia de Northanger há um suposto crime (o 

assassinato da Sra. Tilney) que mais tarde é desmentido, em Reparação o crime de 

fato acontece, porém o criminoso não é quem a protagonista pensa ser (Robbie), mas 

sim ela mesma. Entretanto, quando perguntado sobre a personagem, McEwan afirma 

que Briony não cometeu crime algum: 

Algumas pessoas me escrevem dizendo que elas amam o romance, mas que 
elas absolutamente odeiam Briony – até mesmo ao final do livro. Elas não estão 
preparadas para perdoá-la, assim como ela não está preparada para perdoar-
se a si mesma. Outros se identificam com ela porque não é um crime que ela 
comete – não é um ato maldoso – mas um erro. (2002)

33  
 

 Para McEwan, apesar de haver a sensação de que Briony é vilã, no decorrer 

do romance percebe-se que a menina não acusa Robbie porque quer acusá-lo, mas 

                                                           
32

  Ibid., p. XXXII. 
 
33

  GILES, J. A Novel Of [Bad] Manners. Newsweek. 08 de abril de 2002, tradução nossa. 
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porque, em seu entendimento infantil, a culpa de Robbie era o que melhor se encaixava 

no enredo que se desenrolava à sua volta. De acordo com McEwan, Briony menina não 

é maldosa, não age deliberadamente e, portanto, não merece a alcunha de vilã. 

Reparação e A abadia de Northanger também estabelecem diálogo constante 

com a história da literatura. No romance de Ian McEwan encontram-se referências a 

romances como Clarissa (1748), de Samuel Richardson (1689-1761)34, e a outros 

autores, tais como: Henry Fielding (1707-1754)35, Jane Austen (1775-1817), George 

Eliot (1819-1880), D. H. Lawrence (1885-1930), Wilfred Owen (1893-1918), Joseph 

Conrad (1857-1924), W. H. Auden (1907-1973)36, Sigmund Freud (1856-1939)37 e 

Virginia Woolf38. Além dessas referências, Frank Kermode39 comenta as semelhanças 

entre Reparação e What Maisie Knew (1897), de Henry James. Assim como em 

Reparação, o romance de James é narrado através do ponto de vista de uma criança, 

que descreve problemas familiares, como o divórcio e o adultério. Para Kermode, o 

ponto de vista é uma obsessão comum a James e a McEwan, e as personagens Maisie 

e Briony ilustram esta característica semelhante. 

Sendo um romance que contém uma clara defesa da leitura de romances, 

inúmeras referências literárias também são encontradas em A abadia de Northanger. O 

romance mais citado é Os mistérios de Udolfo (1794) de Ann Radcliffe, que é o livro 

preferido de Catherine Morland e Isabella Thorpe. Além disso, como citado no capítulo 

quarto deste trabalho, os críticos de Austen citam semelhanças entre A abadia de 

Northanger e Camilla (1796), de Fanny Burney. Há também a citação à carta escrita por 

Samuel Richardson e publicada no número 97 revista Rambler (1802-3), na qual o autor 

comenta sobre a conduta apropriada às mulheres40. No romance ainda é possível 

                                                           
34

   McEWAN, 2002, p. 38. 
 
35

  Id., p. 38. 
 
36

  Ibid., p. 115. 
 
37

  Ibid., p. 113. 
 
38

  Ibid., p. 337. 
 
39

  KERMODE, F. Point of View. London Review of Books. 04 de outubro de 2001. 
 
40

  Cf. p. 38. 
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encontrar citações de outros romances góticos, tais como: The Castle of Wolfenbach 

(1793) e The Mysterious Warnings (1793) de Eliza Parsons, Clermont (1798) de Regina 

Maria Roche, The Orphan of the Rhine (1798) de Eleanor Sleath, The Midnight Bell 

(1798) de Francis Lathom, Horrid Mysteries (1796) de Karl Grosse e The Necromancer 

of the Black Forest (1794) de Lawrence Flammenberg41 (BUTLER, 2003, p. 39). 

A intertextualidade em Reparação e A abadia de Northanger é, portanto, uma 

questão que não se encerra somente entre os dois romances, mas que exibe uma 

imensa rede de referências e citações. Neste trabalho optamos por estudar somente o 

diálogo entre as duas obras, enfatizando as semelhanças entre as personagens 

principais e a temática de ambos os romances - que é o erro de julgamento e a leitura 

errônea da realidade -, mas concluímos que, posteriormente, outros estudos podem ser 

derivados desta análise. 

  

                                                                                                                                                                                            
 
41

  Segundo a edição de 1794, The Necromancer of the Black Forest é a tradução de um romance escrito 
por Lawrence Flammemberg, porém, não há evidências de que o romance tenha sido publicado na 
Alemanha. (cf. COLASANTE, R. C.(2005). A leitura e os leitores de Jane Austen. Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. p. 24). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho procurou analisar a intertextualidade entre os romances 

Reparação e A abadia de Northanger. Nesta análise, utilizamos a teoria da metaficção 

proposta por Linda Hutcheon, retomando, ao mesmo tempo, algumas ideias propostas 

em artigos publicados no Brasil. Em seguida, analisamos a relação intertextual entre os 

dois romances, ao mesmo tempo em que comentamos as principais características das 

duas obras. 

De acordo com Linda Hutcheon, a metaficção é a ficção que se volta para si 

mesma e comenta seu próprio processo criativo. Comentários sobre a dificuldade da 

escrita ou sobre o processo criativo são frequentemente encontrados em romances 

metaficcionais. Em Reparação vemos, no primeiro momento, o narrador comentando a 

trajetória de Briony menina como escritora e, na última parte do romance, a própria 

Briony Tallis, adulta, discutindo seu dilema como escritora. Ainda segundo Hutcheon, a 

escrita de um romance corresponde à criação de um heterocosmo, ou seja, um mundo 

ficcional que contém suas próprias regras. Concluímos, então, que Reparação é um 

heterocosmo criado por Briony para reparar o dano que causou ao acusar Robbie 

Turner e separá-lo de Cecilia Tallis. Como criadora desse mundo ficcional, Briony adulta 

é a senhora absoluta dele, e seus poderes de romancista se assemelham aos de um 

deus. Entretanto, os poderes absolutos não lhe podem conferir o perdão desejado, pois 

não há instância maior a quem recorrer: não há alguém maior que o romancista em seu 

heterocosmo. Só o leitor, que possui a função de confessor, pode conceder o perdão à 

Briony romancista 

A epígrafe de Reparação, que é retirada de uma passagem de A abadia de 

Northanger, torna clara a intertextualidade entre os romances de Jane Austen e Ian 

McEwan. Neste trabalho, traçamos um paralelo entre as personagens Catherine 

Morland e Briony Tallis, ambas primeiramente descritas ainda na infância e cuja 

imaginação é muito forte. As duas personagens são enganadas pela própria 

imaginação e cometem erros de julgamento; Catherine, baseando-se em suas leituras 

de romances, suspeita que o General Tilney é assassino; Briony, por sua vez, acusa 
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Robbie de ter violentado Lola Quincey e o envia à prisão. Há também nos dois 

romances o conflito de classes, que é percebido, em A abadia de Northanger, quando o 

General Tilney expulsa Catherine de sua casa após descobrir que ela é pobre, e em 

Reparação, na acusação de Robbie pelos Tallis – o rapaz é acusado porque é de 

classe social inferior, enquanto o rico Paul Marshall, apesar de todas as evidências, não 

é sequer apontado como suspeito. 

Outra característica comum a ambos os romances são os vilões que tentam 

separar os casais. Em Reparação, todos aqueles que acusam Robbie ou que se 

omitem (Jack, Emily e Briony Tallis, Paul Marshall e Lola Quincey) são vilões; em A 

abadia de Northanger, aqueles que tentaram separar Henry Tilney e Catherine Morland 

– o General Tilney e os irmãos Isabella e John Thorpe – recebem a alcunha de vilões 

da vida real. 

Por fim, enfatizamos que os dois romances estabelecem fortes relações 

intertextuais com outros romances. Em A abadia de Northanger vemos as citações de 

romances góticos, como Os mistérios de Udolfo (1794) de Ann Radcliffe, e Camilla 

(1796) de Fanny Burney, além de referências a Samuel Richarson e outros autores. 

Richardson também é citado em Reparação, e há ainda referências ao poeta W. H. 

Auden e ao romancista Henry Fielding, entre outros. Entendemos, portanto, que 

Reparação e a A abadia de Northanger ilustram brilhantemente as palavras de Tiphaine 

Samoyault42, para quem a intertextualidade é uma árvore genealógica de vários galhos, 

sendo às vezes impossível estabelecer a origem dessa relação dialógica. 

Este trabalho não esgota as possibilidades de estudo da intertextualidade entre 

Reparação e A abadia de Northanger. Entendemos que a riqueza das duas obras, 

enfatizada nesta monografia, poderá servir de base para estudos futuros, pois a rede 

intertextual na qual estes romances estão inseridos é ampla e diversificada. 

  

                                                           
42

  Cf. p. 1.  
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