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RESUMO

LUCCI, Giovanna Corrêa. A Imaginista: a criação de um picturebook baseado na 
obra “Emma” de Jane Austen. 2017. 169 p. Dissertação (Mestrado em Artes Vi-
suais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017.

O foco principal desta pesquisa esteve em estudar como o conteúdo de 
um texto pode ser recriado visualmente, ou seja, tomar a própria imagem 
como objeto de pesquisa e colocá-la no contexto das narrativas para es-
tudar como elas podem ser utilizadas para construir uma narrativa sem 
que seja necessária a transposição do texto para garantir o entendimento 
do resultado final. Dessa forma, esta pesquisa propôs a criação de um 
picturebook, ou livro-imagem, baseado no romance “Emma” de Jane Aus-
ten, publicado em, onde a história pôde ser contada por meio de recursos 
visuais, utilizando somente ilustrações e recursos gráficos para tal. Este 
projeto visou entender como as imagens podem oferecer ao texto novas 
possibilidades interpretativas e apresentar uma nova forma de contar uma 
mesma história.

Palavras-chave: Artes. Tradução visual. Palavra e imagem. Ilustração. Livro-imagem. 



ABSTRACT

LUCCI, Giovanna Corrêa. The Imaginist: creating a picturebook based on Jane 
Austen’s novel “Emma”. 2017. 169 p. Dissertation (Master of  Science) – School 
of  Communications and Arts, University of  São Paulo, São Paulo, 2017. Type 
version.

The main focus of  this research was studying how the content of  a certain 
text can be visually recreated. In other words, this project aimed to take 
the image itself  as its research object and transport it to the context of  
narratives in order to study how they can be used to build a narrative that 
doesn’t need the written word to be understood. The greatest ambition of  
this research was creating a picturebook where the story could be told solely 
through visual resources, using only illustrations and graphic elements to 
do so. By conceiving a picturebook based on the novel “Emma” written by 
Jane Austen in 1815, this project tried to understand how images can offer 
new interpretative possibilities to a text and present the opportunity of  
retelling the same story in a whole new way.

Keywords: Arts. Visual translation. Words and pictures. Illustration. Picturebook. 
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TRABALHO ARTÍSTICO: 
“CAUSOS PERDIDOS”

No início de 2011, em uma das disciplinas 
da Graduação em Artes Plásticas (cursada 
entre os anos de 2009 e 2014 no Depar-
tamento de Artes Plásticas da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo) surgiu a ideia de escrever 
uma história, ou melhor, um conto que 
homenageasse a linguagem popular bra-
sileira.

Foi assim que surgiu o trabalho chama-
do “Causos Perdidos”. Trabalho este, que 
se utiliza do linguajar próprio do “causo” 

Figura 1: Ilustração do livro 
“Causos Perdidos” (2011) 

mineiro para retratar um episódio em que Santo Antônio, amplamente 

conhecido como o santo casamenteiro, sente-se ameaçado por Ritinha, a 

solteirona mais desesperada da cidade. Desesperado para resolver a situ-

ação, ele decide fazer com que Juvêncio, um rapaz que pagou promessa 

para o santo errado e com quem ele tem uma dívida, se apaixone pela 

moça e se case com ela. 

Com um texto autoral, que explora questões da oralidade da língua portu-

guesa, ao final de um semestre, o projeto deu origem à um livro ilustrado. 

E foi por meio das ilustrações elaboradas em xilogravura que o livro cum-

priu seu principal objetivo: alcançar formas que fossem orgânicas e sinté-

ticas, visando a simplicidade. No entanto, o trabalho acabou despertando 

interesses de pesquisa que só seriam melhor explorados em um projeto 

mais complexo. Dessa forma, o interesse por livros ilustrados, bem como 

a vontade de continuar investigando as relações entre palavra e imagem, 

deram origem à um segundo projeto que segue a mesma temática da lin-

guagem popular brasileira. Tal trabalho, intitulado “Emma/Juremma”, foi 

resultado de uma pesquisa de iniciação científica, conduzida entre os anos 

de 2013 e 2014.
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PESQUISA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

“EMMA/JUREMMA”

No ano de 2013 teve início o desenvolvimento da pesquisa de iniciação 

científica intitulada “Emma/Juremma” com o apoio da FAPESP (Proces-

so: 2013/07754-0). Tal pesquisa teve o objetivo de criar um projeto expe-

rimental em língua portuguesa que expandisse as ideias contidas no proje-

to “Causos Perdidos”, citado acima, para a produção de uma reimaginação 

do texto original “Emma” (AUSTEN, 1815). Assim, o estudo se dividiu 

em cinco etapas fundamentais: a pesquisa e contextualização bibliográfica, 

a tradução do texto do inglês para o português, a adaptação deste texto 

para o contexto brasileiro, a criação de ilustrações para esta nova “versão” 

da história e a montagem dos capítulos, explorando a dinâmica entre o 

texto e as imagens.

Este trabalho foi uma tentativa de apro-
ximar duas culturas, duas épocas e duas 
formas narrativas distintas e de explorar 
aspectos da cultura brasileira por meio 
de costumes e expressões populares. Por 
isso, durante todo o processo, foram con-
sideradas características da cultura, do 
imaginário brasileiro e da época atual no 
desenvolvimento de uma narrativa com 
imagens, de forma a garantir que este 
“livro ilustrado” fosse baseado em uma 
obra tradicional da literatura inglesa, mas 
que ao mesmo tempo refletisse parte da 
cultura brasileira. Ao final de um ano, a 
pesquisa resultou em dezoito capítulos 
ilustrados que criaram mais perguntas do 
que ajudaram a encontrar respostas e foi 
visando responder a estes questionamen-
tos que surgiu a ideia para esta pesquisa 
de mestrado.

Figura 2: Ilustração do livro 
“Juremma” (2014) 



CAPÍTULO   2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Desenhando  
a    Pesquisa
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INTRODUÇÃO

Para inúmeros estudiosos da obra de Jane Austen (1775-1817), a persona-
gem principal do romance “Emma” (AUSTEN, 1815) pode ser definida 
como alguém que acredita ser o centro do mundo, e até certo ponto está 
certa, pois ela é, de fato, o centro do seu próprio mundo. Extremamente 
segura de si, Emma tem tanta certeza da sua superioridade que chega a 
acreditar que pode ditar o que é melhor para cada um dos demais perso-
nagens. Como explica Álvaro Pina, em seu livro “Jane Austen” de 1994, 
ela possui uma disposição a querer tomar decisões no lugar daqueles que a 
cercam e faz tudo o que está ao seu alcance para garantir que eles desem-
penhem os papéis que ela lhes designou em sua mente (PINA, 1994: 145).

Este traço da sua personalidade é tão marcante que, ao longo dos anos, 
diversos autores caracterizaram Emma como uma ‘imaginista’, ou seja, al-
guém que possui a habilidade de criar um mundo próprio, que contém tra-

mas, histórias e personagens que refletem a realidade na qual ela gostaria 

de viver. Dessa forma, levando em conta o ponto de vista defendido por 

John Halperin em seu compêndio intitulado “Jane Austen: bicentenary 

essays” de 1975, pode-se dizer que a história de “Emma”, na verdade, se 

organiza em dois níveis distintos: um fornecido pelo narrador e um outro 

que a própria Emma (na função de ‘imaginista’) inventa. Essa capacidade 

de ‘interpretação criativa’ de Emma é demonstrada em várias instâncias 

do romance e caracteriza o próprio desenrolar da história (HALPERIN, 

1975: 210).

Segundo Tony Tanner, em seu livro “Jane Austen” publicado em 1986, a 

obra fala da criação de histórias e do gosto por inventá-las, uma vez que 

Emma não consegue ver o mundo como realmente ele é, apenas como ela 

gostaria que ele fosse, enxergando somente a versão  de mundo que ela 

cria em seus devaneios. No decorrer do romance, este fato dá origem a 

muitos dos problemas e desentendimentos, mas também é dele que nasce 

a própria narrativa e seus principais conflitos, uma vez que a história de 

“Emma” se desenvolve em torno da heroína, do seu aprendizado e do seu 

processo de autoconhecimento (TANNER, 1986: 198).
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Em suma, Emma é mais atraída por ideias (geradas internamente) do que 
por fatos (percebidos externamente). Ela gosta de tramar esquemas, de 
decifrar enigmas, e mistérios e de ser surpeendida, mas interpreta errone-
amente tudo e a todos. Por isso, muita da significância do romance surge 
exatamente da justaposição entre ‘o que é’ e ‘o que parece ser’, a partir dos 
incontáveis desentendimentos que caracterizam a história.

Sabendo disso, pode-se dizer que a percepção que a protagonista tem do 
mundo que a cerca é distorcida. De forma geral, a percepção é responsável 
por recriar na mente de cada pessoa o mundo que a cerca. Em outras pa-
lavras, seres, objetos e acontecimentos são sistemas abertos que permitem 
mais de uma interpretação nas mesmas condições espaço-temporais e tais 
interpretações variam de acordo com as individualidades e o repertório 
de cada um. O mistério e a magia da percepção residem justamente no 
potencial humano de elaborar o mundo ao seu redor, pois o mundo não 
é algo acabado e as experiências que ele proporciona não são comuns ou 
absolutas, e sim algo que resulta de relações e conexões feitas pelas mentes 
dos indivíduos no instante em que se dá a percepção. 

Ao longo dos anos, a percepção, de forma geral, foi tema de inúmeras 
pesquisas, mas isso não fez dela um assunto menos intrigante. Tais estudos 

advêm das mais diferentes disciplinas, como a psicologia, a neurologia, o 
design e as artes, sendo que cada qual, por sua vez, apresenta diferentes 
abordagens para explicá-la. Mesmo assim, apesar do grande número de 
pesquisas e da alta qualidade das mesmas, os estudos da percepção  ainda 
apresentam incongruências, indefinições e possuem aspectos, cujo poten-
cial máximo permanece inexplorado, graças à sua imensa complexidade.

No que diz respeito às interpretações que os seres humanos fazem do 
mundo que os cerca, diversos autores corroboram da ideia de que elas não 
são fatos objetivos, mas sim construções. Para estes mesmos autores a per-
cepção não é algo que os sentidos apenas experimentam, pois, além de ser 
ativa, ela pode ainda receber a influência de uma série de fatores externos 
e subjetivos, como por exemplo: a cultura, a época, experiências pessoais 
de vida, educação e as relações estabelecidas com o meio. A percepção é 
regida não só pelo cérebro ou pela cultura, ao contrário, é resultado das re-
lações  estabelecidas entre corpo, mente e mundo. Assim, de acordo com 
Paula Csillag em seu livro “Comunicação com cores” de 2015, a percepção 
é o resultado da junção de princípios que podem ser considerados comuns 
à maior parte dos seres humanos e princípios que não são generalizáveis, 
princípios provenientes da cultura na qual este indivíduo está inserido e 
que podem ser apreendidos ou interpretados. Ou seja, pode-se dizer que
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cada um constrói o mundo à sua maneira e que pessoas diferentes inter-
pretam o mundo de formas diferentes (CSILLAG, 2015: p. 21).  

As interferências, sejam elas contextuais (históricas, sociais, culturais, etc.), 
psicológicas ou ainda fisiológicas, caracterizam um dos componentes mais 
complexos do processo perceptivo. Tal complexidade se deve ao fato de 
que, quando estas diferenças são consideradas, aquilo que é percebido não 
pode ser atribuído a todos os seres humanos. O fato é que existem dife-
rentes formas de ver e entender o mundo com seus variados modelos sen-
soriais e nenhuma é melhor ou pior do que a outra, são apenas diferentes.

De forma geral, porém, pode-se dizer que uma pessoa, ao se deparar com 
um determinado cenário costuma assumir a sua interpretação como sendo 
absoluta. Da mesma forma, as pessoas tendem a esperar que todos vejam 
aquilo que está na sua frente da mesma maneira.

Estas diferenças de interpretação se devem às forças externas e inter-
nas existentes no processo da percepção. Como foi explicado anterior-
mente, a percepção envolve elementos não cognitivos e inconscientes da 
mesma forma que envolve os cognitivos e conscientes e há muito nesse 
processo que não é possível controlar, pois dele participam questões da 

subjetividade, ambiguidade e imperfeições. No caso da percepção visual, 
por exemplo, estímulos induzem pessoas a estruturar ou interpretar um 
campo visual de certa maneira e não de outra. Há também algo na forma 
como uma imagem foi produzida, no modo como se deu essa produção, 
como ela é percebida, o seu contexto e nos aspectos de sua aparência em 
si, que influencia estas diversas interpretações. 

Qualquer acontecimento visual, portanto, é uma forma com conteúdo, 
mas este conteúdo além de ser fruto das condições ambientais, culturais, 
sociais e econômicas de cada um, também é extremamente influenciado 
pela importância das partes constitutivas da imagem. Além das questões 
estruturais (como o ponto, a linha, a forma, a direção, o ritmo, o tom, a 
cor, a textura, a escala, a proporção e suas relações compositivas com o 
significado) tais fatores podem incluir: o tipo de composição, as formas 
geométricas que mais se destacam, a linha guia de leitura visual, o tipo de 
contorno, o tipo de perspectiva, a técnica, relação forma e fundo, o gênero 
e origem de luz, o tipo de esquema tonal, de contraste de cor, de figuração, 
de movimento, etc. 

Tendo em mente os resultados obtidos nos estudos precedentes menciona-
dos anteriormente e a série de questões referentes às relações entre texto e 
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imagem que eles levantaram, deu-se início a este projeto. No entanto, 
ao contrário do que foi proposto em estudos precedentes que visavam 
explorar como as condições históricas, sociais e culturais poderiam mo-
dificar um texto e influenciar na produção de uma narrativa com ima-
gens, esta pesquisa esteve mais interessada em explorar os demais fa-
tores que influenciam a percepção. Fatores estes, que constituem as 
imagens e que estão diretamente ligados à forma como estas elas po-
dem se relacionar com as ideias contidas em um determinado texto.

Em estudos anteriores, como foi o caso do projeto “Emma/Juremma”, 
mencionado anteriormente, o trabalho acabou privilegiando, por uma 
questão de tempo e de objetivos de pesquisa, o texto em detrimento das 
imagens. Mesmo se tratando da produção de um livro ilustrado, os resul-
tados obtidos abordavam principalmente como um mesmo texto pode-
ria se comportar quando transposto para uma outra cultura e uma ou-
tra época e que tipo de efeito isto poderia ter nas imagens produzidas. 

Para esta dissertação, no entanto, a proposta foi outra. Partindo do mes-
mo texto que deu origem ao trabalho “Emma/Juremma”, o roman-
ce “Emma”, esta pesquisa teve o intuito de produzir um picturebook que 
contasse a história escrita por Austen, utilizando apenas imagens para tal.

Figura 3: Esboços de algumas imagens de “A Imaginista” 
(2017)
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Dessa forma, pode-se afirmar que, com base nas ideias apresentadas e 
no conhecimento adquirido em estudos precedentes, o principal objetivo 
deste trabalho foi produzir um livro-imagem que conseguisse desenvolver os 
pontos-chave do romance de forma atemporal, utilizando para isso apenas 
recursos visuais. A ideia foi tentar abstrair o conceito do texto original e 
transmití-lo em imagens que refletissem os acontecimentos narrados pela 
autora, mas que ao mesmo tempo não estivessem diretamente ligados ao 
contexto histórico, social e cultural em que foi criado.

Esta pesquisa esteve particularmente interessada em explorar as inúme-
ras formas de interação entre as imagens, propondo, com este objetivo, a 
ressignificação da obra de Jane Austen. Assim, considerando os trabalhos 
e experimentos anteriores, este projeto propôs a continuação dos estudos 
precedentes, explorando questões que ainda não haviam sido respondidas 
em momentos anteriores: questões da imagem. 

Diferentemente do que já havia sido feito, o foco desta pesquisa não este-
ve em inserir o romance “Emma” no contexto do Brasil atual e também 
não pretendeu configurar um retrato fiel do texto original. Ao contrário, 
esta dissertação buscou a criação de algo novo, que não estivesse necessa-
riamente vinculado a uma cultura, época ou lugar, e almejou

a elaboração de imagens que falassem por si só e que, aliadas a elementos 
gráficos, fossem capazes de contar uma mesma história de outra forma.

OBJETIVOS

A partir da introdução, o foco desta pesquisa esteve em estudar a imagem 
no contexto das narrativas, ou seja, tomar a própria imagem como objeto 
de pesquisa e estudar como o conteúdo de um texto pode ser recriado vi-
sualmente para construir uma narrativa sem que seja necessária a transpo-
sição do mesmo para garantir o entendimento do resultado final. Para isto, 
esta pesquisa propôs a criação de um picturebook, ou livro-imagem, baseado 
no romance “Emma”, onde a história pudesse ser contada por meio de re-
cursos visuais, utilizando somente ilustrações e recursos gráficos para tal. 

Este projeto visou entender como as imagens podem oferecer ao texto 
novas possibilidades interpretativas e apresentar uma nova forma de con-
tar uma mesma história. Por isso mesmo, este projeto teve uma abrangên-
cia essencialmente prática.
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Assim, os principais objetivos desta pesquisa foram: compreender como 
uma história pode ser narrada por meio de imagens; como os elementos 
estruturais e as partes constitutivas da imagem podem ajudar a contar esta 
história; e explorar o processo criativo por trás da elaboração de imagens 
para um picturebook que conseguisse, ao mesmo tempo, manter um vínculo 
com o romance original, mas trazer também algo novo e atemporal para a 
narrativa, de forma que a ligação com o texto original não ocorra de forma 
tão direta.

As práticas envolveram um estudo acerca da narrativa para compreender a 
estrutura da história e as possibilidades criativas que ela oferece, mas privile-
giaram principalmente a imagem. A pesquisa pela prática teve o objetivo de 
explorar, dentre outros aspectos, questões referentes às estruturas formais, 
ritmos e compassos entre texto e imagem, cores e formas. Dessa maneira, 
este projeto viu a necessidade de se estudar não apenas questões relaciona-
das ao desenho, mas também verificar como elementos gráficos e tipográ-
ficos podem ser utilizados, eventualmente, na composição destas imagens. 
Além disso, foram estudados aspectos da composição e da diagramação e, 
foram utilizadas técnicas que ajudaram a compor esta narrativa, de forma 
que as mídias, os materiais, as texturas, as padronagens e até mesmo as cores 
escolhidas pudessem ser utilizadas como recursos narrativos que auxiliam a

compreensão do todo e criam novas camadas para alimentar a interpreta-
ção. 

Sendo assim, com relação aos objetivos intermediários, intentou-se: 

a) estudar como os picturebooks ou livros-imagem se configuram, o 
que os caracteriza e como isto poderia ser aplicado no caso desta 
pesquisa; 
b) estudar como a imagem poderia ser utilizada para construir 
uma narrativa que remetesse ao texto original sem ser uma repre-
sentação fiel do mesmo;
c) determinar quais são os principais aspectos deste romance que 
precisavam ser transpostos sob a forma de imagens para este 
trabalho; 
d) compreender como as cores, linhas, formas, texturas, padro-
nagens e elementos gráficos e tipográficos poderiam ser utili-
zados na elaboração das imagens de forma a contribuir para a 
narrativa visual; 
e) criar uma adaptação visual do texto “Emma” que permitisse 
explorar, por meio da produção das imagens, outros aspectos de 
uma mesma história.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Uma vez que este projeto teve como objetivo partir de estudos inicia-

dos anteriormente para responder inquietações que emergiram durante o 

desenvolvimento dos estudos precedentes, pode-se dizer que o principal 

objetivo da pesquisa foi justamente retomar os experimentos feitos previa-

mente, reformulá-los sob um novo ponto de vista e expandí-los de forma 

a obter novos resultados que oferecessem uma perspectiva diferente sobre 

o assunto.

Como já foi dito anteriormente, o cunho desta pesquisa foi essencialmente 

prático. Em outras palavras, a metodologia aqui aplicada teve como ponto 

central a prática como pesquisa e utilizou múltiplos métodos para gerar e 

coletar conteúdo, organizar e analisar os resultados. Por isso, é importan-

te ressaltar que este trabalho esteve centrado na prática como forma de 

explorar e experienciar a pesquisa de forma mais direta, pois, assim como 

a investigação teórica, a produção artística também exige uma constante 

prática reflexiva. Dessa forma, pode-se dizer que esta pesquisa foi cons-

tituída fundamentalmente pela elaboração de experimentos com imagens 

de forma a gerar resultados que atingissem os propósitos deste estudo.

FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS

Ao longo de toda a pesquisa foram realizadas análises críticas cruzando 
as referências com os resultados da experiência poética da pesquisa. Os 
resultados, por sua vez, foram analisados criticamente e levados à comu-
nidade científica em apresentações acadêmicas e publicações. Os retornos 
destas divulgações e publicações acrescentaram subsídios a própria disser-
tação e auxiliaram na continuidade da pesquisa.



CAPÍTULO   3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

jane austen:
a    romancista
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O SURGIMENTO DO ROMANCE: 
UM BREVE HISTÓRICO DO NASCIMENTO DO GÊNERO

Franco Moretti inicia seu livro “A cultura do Romance”, publicado em 
2009, afirmando que o romance foi um grande acontecimento cultural 
que auxiliou na redefinição do sentido de realidade, do fluxo de tempo 
e do caráter da existência individual. Devido à sua flexibilidade expressa 
por meio das diversas formas e formatos em que se apresenta, o gêne-
ro se expandiu e foi difundido ao redor do mundo ao longo dos últi-
mos séculos (MORETTI, 2009: p. 11). Afinal, como explica Ian Watt no 
trecho de seu texto “The rise of  the novel: studies in Defoe, Richard-
son, and Fielding” contido no livro “Theory of  the novel” de Micha-
el McKeon, publicado em 2000, o romance foi e continua sendo a for-
ma literária que melhor reflete o individualismo humano, uma vez que 
o principal objetivo de um romancista é inovar, buscar novas formas 
de contar uma história, sem se limitar às conformidades de um modelo, 

procurando ser fiel à realidade ao simular a experiência humana na ficção 
(WATT, 2000: p. 366).

Apesar do amplo alcance que conquistou, o romance levou um longo tem-
po para se estabelecer ao lado dos demais gêneros literários, mais antigos. 
Isso porque, ao menos no início, o romance era desacreditado por apre-
sentar aos seus leitores um espaço relativamente livre para o exercício da 
imaginação. Como escreve Walter Siti em seu texto “O romance sob acu-
sação”, contido no livro de Moretti, uma das principais características do 
romance é a verossimilhança com o mundo real, uma vez que romances 
são simulações de possibilidades de tudo o que poderia acontecer. Simula-
ções miméticas, os romances apresentam um mundo no qual se pode crer, 
onde os personagens têm uma vida e um nome que se assemelham aos 
do leitor, tornando assim a identificação muito mais fácil e direta (SITI, 
2009: p. 180).

Os personagens romanescos, principalmente os que fazem parte da tradi-
ção dos romances ingleses setecentistas e oitocentistas, são figuras do co-
tidiano, tanto no que diz respeito à profundidade de suas personalidades, 
quanto à forma como eles se expressam. Seus sentimentos, seus conflitos 
e as relações que eles estabelecem com os demais personagens no decorrer
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da trama, são propositalmente construídos pelo romancista para espelha-

rem a forma como os leitores se comportam fora das páginas dos livros. 

Tendo isso em mente e sabendo que Jane Austen foi responsável por 

apontar novos caminhos dentro do gênero, ressaltou-se a seguir a obra da 

autora, em particular, o romance “Emma”.

Segundo Ian Watt, em seu livro “The rise of  the novel: studies in Defoe, 

Richardson, and Fielding” de 1957, Jane Austen foi uma das primeiras au-

toras inglesas a unir em seus escritos elementos característicos das produ-

ções de Richardson e de Fielding. Em outras palavras, Austen foi uma das 

primeiras a se apropriar do modo com que Richardson retrata a vida co-

tidiana, ao mesmo tempo em que adotava, mesmo que de forma discreta, 

uma postura narrativa muito semelhante ao de Fielding: mais desprendida 

e capaz de lançar um olhar sobre os acontecimentos sob um ponto de vista 

cômico e objetivo (WATT, 1957: p. 296). Assim, se a autora tem hoje seu 

trabalho reconhecido mundialmente, mesmo já tendo se passado mais de 

duzentos anos desde a sua morte, isso se deve, dentre outros fatores, à ma-

estria com que ela retratou a sociedade de seu tempo. Dessa forma, pode-

-se dizer que para melhor compreender seus romances é preciso primeiro

conhecer o contexto histórico-social no qual se deu a sua produção escri-

ta. Por isso, na primeira parte deste estudo serão feitas algumas considera-

ções breves e simplificadas sobre os costumes, tradições e estilo de vida da 

época, com o objetivo de inserir o trabalho de Jane Austen neste mesmo 

contexto, para entender não só como o texto “Emma” se relaciona com 

seu próprio tempo, como também levantar algumas questões relevantes 

acerca do mesmo.

CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

Antes de mais nada, é importante ressaltar que Austen tinha plena cons-

ciência de que o mundo em que vivia passava por transformações impor-

tantes, porém, o equilíbrio, a harmonia e a serenidade  que caracterizam 

seus textos, dificilmente  refletem o período conturbado e instável durante 

o qual foram criados. Seus escritos apresentam poucos sinais da série de 

conflitos, transformações e impulsos revolucionários que habitavam as 

mentes daqueles que viviam na Inglaterra e na Europa naquela época.
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Segundo Álvaro Pina em seu livro “Jane Austen” de 1994, a Inglaterra 
apresentava no século XVIII, em meio a tantas mudanças, um elevado 
nível de vida e a população mais bem alimentada de todo o continente 
europeu. A Grã-Bretanha em geral dispunha de uma classe média com 
grande prosperidade, tanto na sua parcela rural quanto na urbana (PINA, 
1994: p. 15).
 
Em “Emma” toda a ação da história ocorre em um ambiente rural, assim 
como na maior parte dos romances da escritora. Esta mesma sociedade 
rural da qual ela trata era formada por um grupo muito instável, arbitrá-
rio e fluido, como explica Claire Tomalin em seu livro “Jane Austen: a 
life” de 2007. Tal grupo, era composto por indivíduos das mais diferentes 
classes sociais. Havia aquelas famílias que ali estavam provisoriamente, re-
cém-chegados vindos de outros condados e países, fosse por escolha ou 
fugindo de dívidas e escândalos. Existiam, também, aqueles que possuíam 
dinheiro resultante de suas atividades comerciais e que por isso não dis-
punham da posição social reservada àquelas famílias tradicionais de for-
tunas seculares. E, ao contrário destes últimos, a comunidade também era 
constituída por aqueles indivíduos que faziam questão de preservar suas 
raízes e tentavam manter as tradições acima de tudo e apesar de todos, fa-
zendo o seu melhor para escaparem da falência (TOMALIN, 2007: p. 87).

Como consequência dessa diversidade social e econômica que caracteri-
zava as comunidades rurais, o preconceito fazia-se presente. Reflexo de 
uma estrutura social ainda muito hierarquizada, o formalismo no trata-
mento entre as pessoas e outras formas de etiqueta eram características 
de extrema importância nessa sociedade e serviam a propósitos elitistas, 
diferenciando aqueles que sabiam empregá-los no dia-a-dia daqueles que 
os ignoravam por completo. A estabilidade e a ordem no mundo eram 
garantidas pelas posições sociais, tradição familiar, posse de propriedades 
e pelos bons modos. A etiqueta e a boa educação não eram, em si, apenas 
uma  questão de decoro, os bons modos e a moral eram vistos como sen-
do essenciais à preservação da própria sociedade.
 
No trabalho de Jane Austen é dada uma atenção particular às regras que 
deveriam ser obedecidas em ocasiões sociais de forma a revelar a cruel-
dade que sustentava o orgulho social. Como explica Pina (1994: p. 20), 
embora alguns personagens acreditassem na superioridade dos interesses 
e dos ideais (como o bom gosto, a cultura e a elevação moral) aos fatores 
econômicos, na obra austeniana era comum que as figuras fossem carac-
terizadas e avaliadas por outras, em especial por aquelas pertencentes às 
classes mais elevadas e tradicionais, de acordo com a sua situação econô-
mica. A fortuna na época era resultado de rendas fundiárias e, embora 
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o rápido desenvolvimento do setor secundário começasse a tornar possí-
vel constituir fortunas em poucos anos, a maioria ainda era resultado do 
acúmulo praticado ao longo de várias gerações e só poderia ser obtida por 
herança (PINA, 1994: p. 20).
 
Com a morte do pai, o filho mais velho herdava as principais proprieda-
des e os outros bens. Embora, em famílias mais ricas a viúva e os outros 
filhos pudessem vir a receber alguma parcela da fortuna, isso raramente 
acontecia e, por isso, todos os filhos homens, excetuando o primogênito, 
acabavam se preparando, desde muito cedo, para seguirem uma profissão 
como a de pastor anglicano ou a de oficial. Do mesmo modo, as filhas, 
cujas alternativas eram bem mais escassas, tinham de aceitar casamentos 
de conveniência como forma de assegurar seu futuro (PINA, 1994: pp. 
20-21).
 
Ao longo do século XVIII, as meninas de classes sociais mais abasta-
das começaram a ter um poder de intervenção bem maior na escolha do 
futuro marido, porém, mesmo quando a escolha era possível, elas ainda 
estavam sujeitas à influência de uma série de fatores como a opinião da 
família e os interesses financeiros. A educação dessas meninas, segundo 
Pina (1994: p. 42), acontecia sempre sob a orientação de uma preceptora 

que geralmente coabitava longos anos na casa, muitas vezes continuando a 
realizar sua função educando as demais crianças da família. Além de domi-
narem uma ou duas línguas estrangeiras, as jovens eram orientadas a ler os 
mais diversos tipos de textos, a praticarem um instrumento musical, a se 
dedicarem ao canto, ao desenho, à pintura e, ainda, aos trabalhos manuais 
diversos (PINA, 1994: p. 42).
 
Nos escritos de Austen, é perceptível a proeminência das personagens 
femininas, sejam elas protagonistas ou não. O cotidiano da mulher ainda 
era muito limitado à esfera doméstica e círculos restritos e era nas relações 
sociais que a mulher encontrava algumas possibilidades de realização pes-
soal e de entretenimento.
 
Como escreve Pina (1994: p. 43), numa época em que as solicitações de 
caráter lúdico, sobretudo nas zonas rurais, eram escassas e pouco variadas, 
as visitas eram muito praticadas. Parte de um comportamento cerimonio-
so, elas variavam bastante em características e duração conforme o grau de 
intimidade ou formalismo entre os visitantes e os anfitriões. Era frequen-
te, principalmente, entre as mulheres, um pequeno deslocamento matinal 
à casa de amigas, para se colocarem a par dos novidades do momento ou 
apenas para trocarem elogios e banalidades. A anfitriã, por sua vez, tinha 
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como obrigação corresponder à gentileza em um curto espaço de tempo 

(PINA, 1994: p. 43).

 

Escrever cartas, numerosas e extensas, aos parentes e amigos era outra 

das mais importantes e frutíferas ocupações dos membros destas cama-

das sociais, sobretudo os que viviam em zonas campestres e mais iso-

ladas. Porém, em uma sociedade onde a vida acontecia em torno das 

refeições, nenhum divertimento era mais apreciado do que os prazeres 

da comida e da bebida, praticados por todas as pessoas, independente-

mente do seu estrato social. Nas mais altas classes das zonas rurais, o 

café da manhã dava-se no meio da manhã. Já no meio da tarde, era ge-

ralmente servido o chá acompanhado por bolos ou biscoitos. E por fim, 

no começo da noite, logo após o pôr-do-sol, tinha início o jantar, refei-

ção, esta, considerada a mais importante do dia, quer pela abundância 

de iguarias ou pelo cerimonial que o rodeava. O jantar reunia todos os 

membros da família e frequentemente contava com a presença adicional 

de vizinhos e hóspedes em estadia prolongada. Nessas ocasiões, todos 

se concentravam previamente no salão, de onde passariam à sala de jan-

tar, formando um pequeno cortejo de pares. Para estas ocasiões, eram 

esperados trajes mais formais do que aqueles utilizados ao longo do dia. 

Ao final da refeição, as mulheres se retiravam para o salão, enquanto os 

homens permaneciam em uma conversa privada, entregues a um momen-

to de tabaco e bebidas, antes de se juntarem a elas. Algumas horas após 

o jantar, quando houvesse visitas hospedadas na casa, poderia haver uma 

ceia como complemento (PINA, 1994: pp. 38-39).

 

Além das visitas, das festas e dos passeios, existiam alguns outros poucos 

passatempos e divertimentos como os longos serões, caracterizados pelos 

jogos de carta e de gamão, nos quais era comum a aposta de pequenas 

quantias. Existiam também, os passatempos de salão com adivinhas e jo-

gos de palavras, performances musicais e a leitura de livros em voz alta 

para um pequeno grupo de ouvintes (PINA, 1994: pp. 39-40).

Estas leituras públicas dentro do círculo familiar eram extremamente co-

muns na época, inclusive na família Austen. Muito do que foi escrito pela 

autora e que acabou eventualmente sendo publicado já havia sido apre-

ciado por sua irmã e por sua família muito antes de estar ao alcance dos 

leitores ao redor de todo o mundo como acontece hoje. Leitores estes, que 

mesmo sem pertencer à Inglaterra do século XVIII, conseguem discernir 

o mundo narrado ao mesmo tempo em que se reconhecem nele.
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JANE AUSTEN: 

A ROMANCISTA

Desde que as histórias de Jane Austen foram criadas, elas têm sido lidas 

e apreciadas por uma grande variedade de pessoas, de leitores comuns 

até estudiosos distintos. Hoje, seus livros atraem um número cada vez 

maior de pessoas, continuando a ter uma representatividade tanto para o 

mercado popular quanto para o acadêmico. Para Pina (1994: p. 114), isso 

acontece porque a obra de Austen nasce da inteligência e, graças ao tema 

que retrata, acaba por permitir uma maior identificação dos leitores com 

texto, levando-os a internalizar a linguagem utilizada nos mesmos e a se 

projetarem nas atitudes tipicamente humanas dos personagens. Com isso, 

o romance lido e apreciado passa influenciar na compreensão que estes 

leitores formam do seu mundo e de si mesmos (PINA, 1994: p. 114).

Em seu livro “Jane Austen the novelist: essays past and present” 

de 1996, Juliet McMaster escreve que ao serem críveis e apresen-

tarem o modo de vida daquela época, os livros de Austen fazem com 

que qualquer leitor questione sua própria vida (MCMASTER, 1996: 

p. 14). Embora existam tantos motivos para ler Jane Austen, como

Figura 4: Retrato de Jane Austen, desenhado por sua 
irmã, Cassandra Austen (circa. 1810)
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existem leitores para articulá-los, Wells (1996: p. 15)  afirma que essa afi-
nidade muito se deve à autora ter deixado um legado modesto: seis ro-
mances, alguns trabalhos menores inacabados e poucas cartas. Com um 
número limitado de romances e poucos personagens, torna-se fácil co-
nhecer a obra da autora profundamente, o que permite aos seus leitores 
ver e pensar nestas criações verbais como se elas fossem pessoas próximas 
(WELLS, 1996: p. 15).
 
Para Halperin, em seu livro “Jane Austen: bicentenary essays” de 1975, 
os personagens ganham verossimilhança por não serem nem totalmente 
bons nem totalmente maus. Enquanto os bons têm inúmeras fraquezas, 
os maus sempre têm algo de bom dentro de si. Ambos sempre são trata-
dos igualmente por Austen que, com um divertimento irônico, expõe seus 
pontos fracos e trata das suas dificuldades em enxergar as situações como 
elas realmente são e como a própria autora as vê (HALPERIN, 1975: p. 
32).
 
Jane Austen estava ciente da relatividade da visão individual, de como pes-
soas diferentes podem ter impressões e interpretações diversas de uma 
mesma situação dependendo das suas perspectivas particulares e preocu-
pações individuais. Para Tony Tanner, em seu livro “Jane Austen” 

de 1986, a autora tinha consciência de que esse relativismo afetava a lin-

guagem pessoal de cada um, podendo até mesmo contar, em pequena 

escala, com definições diferentes para uma mesma palavra e, em ampla 

escala, gerar grandes desentendimentos (TANNER, 1986: p. 92).

 

De todas as estruturas definidoras criadas pela sociedade, a linguagem é 

a mais importante. Esta, não é utilizada apenas para receber e transmi-

tir informações, mas também, é por meio dela que se torna possível dar 

forma a sentimentos e identificar valores. Por isso, pode-se classificar a 

qualidade da vida em sociedade como sendo dependente dessa mesma 

linguagem. Para garantir a vida em comunidade são essenciais convenções 

de linguagem assim como existem convenções para regular o comporta-

mento (TANNER, 1986: pp. 90-92).

 

No contexto da sociedade inglesa do século XVIII, a conformidade e a 

não-conformidade aos padrões da linguagem falada eram, tradicionalmen-

te, interpretadas como emblemas de posições ou aspirações sociais. Seu 

estilo, mais especificamente aquele dos últimos quatro trabalhos da autora, 

tem a vivacidade e a espontaneidade de uma conversa.
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Os romances de Jane Austen, como diz McMaster (1996: p. 91), são povo-
ados por personagens desocupados, cuja maior atividade não é trabalhar 
ou ganhar dinheiro, mas interagir uns com os outros em sociedade. A 
conversa social é a maior preocupação destes personagens e suas falas não 
são simplesmente um meio transparente de comunicação, mais que isso, 
são vocações, capazes de um alto grau de desenvolvimento e refinamento 
(MCMASTER, 1996: p. 91).
 
Assim, com uma escrita pouco descritiva, o romance de Austen ao invés 
de se dedicar ao detalhamento do figurino e do cenário, tem como foco 
de sua atenção as falas e ações destas figuras, bem como a análise de suas 
implicações. Seu método consistia em identificar estas qualidades e tratar 
de padrões universais mais do que insistir naqueles aspectos de aparência, 
explorando a variedade de comportamentos que ajudam a criar indivíduos 
únicos. Como escreve Norman Page, em seu livro “The language of  Jane 
Austen” de 2011, a autora busca o equilíbrio entre as deficiências e as vir-
tudes de seus personagens, delimitando escrupulosamente seus caracteres 
(PAGE, 2011: p. 91).
 
Sua linguagem tende a registrar movimentos governados por considera-
ções de decoro e etiqueta. Ao invés de oferecer ao leitor uma morfologia 

irregular e irrestrita das emoções individuais, Jane Austen tende a trans-
formar os sentimentos fortes em estruturas formais. A emoção não é ne-
gada, mas é contida pela sua retórica, não para evitar a apresentação de 
sentimentos fortes, mas para mostrá-los de forma indireta. Para McMas-
ter (1996: p. 137), não é por não terem sentimentos que os personagens 
austenianos falam do tempo, do clima e dão respostas educadas. Eles 
podem muito bem explicar o que sentem, mas raramente podem fazê-
-lo direta ou completamente. Expressar palavras e externar sentimentos, 
sem se importar com o decoro, os faria perder a intensidade, se tornan-
do emocionalmente rasos. Assim, uma coisa acaba sendo dita na superfí-
cie estando abaixo dela implícitas as ansiedades e agonias dos indivíduos 
(MCMASTER, 1996: p. 137).
 
Jane Austen possuía um estilo de escrita ‘condensado’. Como justifica 
Page (2011: p. 10), a sua linguagem não buscava chamar atenção para 
si. Sua atitude é muito crítica para permitir uma escrita ‘requintada’ e 
o seu senso satírico muito forte para permitir efeitos elaborados. Aus-
ten não precisava de nada mais para assinalar seu propósito do que fra-
ses inesperadas, uma sequência de palavras não convencionais, ou sim-
plesmente de algumas poucas palavras aparentemente fora de ordem. 
Sem utilizar muito o recurso descritivo, a linguagem da autora adquiriu
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grande densidade de significado e uma alta expressividade com o uso do 

humor e da ironia (PAGE, 2011:p.  196).

“EMMA”: 

AS CAMADAS DO ROMANCE

Em “Emma”, dentro dessa construção linguístico-literária, Jane Austen 

tinha de escolher um foco narrativo que permitiria ao leitor ver todos os 

defeitos da heroína, sem que isso reduzisse seu desejo de vê-la mudar e 

alcançar a felicidade. Para isso, foi adotada uma voz narrativa em terceira 

pessoa com discurso indireto livre. Este estilo indireto livre é, de acordo 

com Moretti em seu texto “O século sério”, uma mistura curiosa, uma 

mescla entre o discurso direto e indireto, entre as vozes do personagem e 

do narrador, que facilita o acesso à vida mental e emocional da protago-

nista (MORETTI, 2009: p. 858). E é justamente ao evidenciar esta visão 

interna dos sentimentos da personagem, que a autora permite ao leitor 

criar uma certa simpatia pela protagonista, já que fornece evidências de 

que a personagem não é o que aparenta ser na superfície.

Para Moretti (2009: p. 858) o estilo indireto livre é a técnica ideal para criar 
este tipo de vínculo entre leitor e personagem, uma vez que abre um es-
paço para a voz individual, ao mesmo tempo em que mistura e subordina 
tal expressão individual à voz do próprio narrador. Em outras palavras, 
ao mostrar a maior parte da historia pelos olhos de Emma, a autora asse-
gura que o leitor possa viajar com a protagonista sem correr o risco de se 
voltar contra ela (AZERÊDO, 2009: p. 72). Partes do romance são, por 
isso, estruturalmente irônicas, uma vez que Emma – por meio de quem 
os eventos mais significativos da narrativa são filtrados – interpreta mal 
os acontecimentos, falhando em perceber e compreender o mundo que 
a cerca, induzindo o leitor ao engano também. Dessa forma, até certo 
ponto na narrativa, o leitor guiado pelas conjecturas (erradas) de Emma, 
é tão ignorante quanto ela. Isso porque o narrador escolhe reter informa-
ções, mesmo possuindo um conhecimento superior, o que obriga o leitor 
a permanecer no mesmo nível de conhecimento que Emma (AZERÊDO, 
2009: p. 41).

Sendo assim, segundo Dorrit Cohn em seu texto “From transparent 
minds:narrative modes for presenting consciusness in fiction”, pu-
blicado no livro de McKeon, além do estilo de escrita ‘condensado’ 
descrito por Page, o texto de Austen se caracteriza pelo ‘monólogo 
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narrativo’, uma técnica utilizada pela autora frequentemente e extensiva-

mente. Em todos os romances da autora, inclusive no caso de “Emma”, 

tais monólogos marcam momentos de crise na trama dos personagens e 

se extendem por vários parágrafos, sendo guiados pelo ritmo do deba-

te interior da personagem principal. Estes conflitos e pensamentos são 

transpostos para a linguagem narrativa, sem uma citação explícita ou uma 

explicação autoral prévia, mesclando-se à voz do narrador (COHN, 2000: 

pp. 501-502).

No que diz respeito às vozes dos personagens de Austen, uma diferença 

interessante entre o romance “Emma” e os outros trabalhos da autora é 

que ele opera com poucos personagens ativos, falantes. Segundo Oliver 

MacDonagh, em seu livro “Jane Austen: Real and Imagined Worlds” de 

1991, apenas treze das quase noventa pessoas que aparecem no livro falam 

diretamente, pronunciando mais do que duas frases murmuradas. Isabella, 

John e George Knightley, Emma e Mr. Woodhouse, Mrs. e Mr. Weston, Mrs. 

e Mr. Elton, Miss Bates, Jane Fairfax, Frank Churchill e Harriet Smith. No 

entanto, a pouca quantidade de personagens falantes não é imediatamente 

perceptível, pois a primeira impressão que se tem é a de um palco lotado. 

Isso porque, Austen usa o discurso indireto extensivamente em “Emma”

e boa parte dos personagens que não dizem nada no livro tem 
suas observações reportadas por aqueles que realmente participam 
(MACDONAGH, 1991: p. 129)

Enquanto o leitor é convidado a compartilhar a interioridade de Emma, 
como se ouvisse sua voz interior, ou seja, a voz da consciência da perso-
nagem, o mesmo não acontece em relação às demais personagens. Não se 
tem, nunca, um acesso direto aos seus pensamentos e às suas mais íntimas 
reflexões. Eles são conhecidos através da palavra direta da narradora; pelo 
modo como Emma as perspectiva e com elas se relaciona; por suas falas; 
ou, ainda, por aquilo que, segundo Pina (1994: p. 149), Mikhail Bakhtin 
(1895-1975) definiu como ‘zonas de personagem’. Estas, de forma ge-
ral podem ser descritas como características específicas que pertencem à 
determinadas figuras, tais como os modos de falar, estilos pessoais e vo-
cabulários marcados, que permitem ao leitor identificá-las através de suas 
respectivas individualidades (PINA, 1994: p. 149).
 
Considerando a escrita e a carreira de publicação de Austen, Emma se 
localiza no pico de sua maturidade literária. Logo que começou a escrever 
o romance, a autora anunciou que a personagem principal não seria apre-
ciada por ninguém além dela mesma. Porém, pela forma com que 
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o romance começa têm-se a impressão oposta, de ser uma personagem 
por quem o leitor irá imediatamente se apaixonar. Emma tem beleza, inte-
ligência e  dinheiro, atributos que fazem qualquer pessoa poderosa, e isto 
é exatamente o que ela é. No entanto, ao continuar a leitura, o leitor torna-
-se gradualmente consciente da contradição dessa primeira impressão, de 
quase perfeição, à qual a descrição superficial parece aludir. A elegância, as 
boas maneiras e o refinamento de Emma constituem simplesmente uma 
aparência, um mero polimento (AZERÊDO, 2009: p. 85).
 
Para falar de Emma, porém, é preciso primeiro tratar da sociedade em que 
ela vivia, uma vez que Jane Austen acreditava, segundo Halperin (1975: 
p. 32), que o homem é um ser social e que, por isso, é formado de influ-
ências sociais. Toda a ação é confinada a um único lugar. A localidade de 
Emma é uma vila, quase uma pequena cidade, situada há dezesseis milhas 
de Londres, denominada Highbury. Toda a movimentação dos persona-
gens não ultrapassa os limites da vila, exceto por dois passeios pelos arre-
dores, um até a propriedade de Mr. Knightley e outra até Box Hill, onde os 
personagens fazem um piquenique. Metade dos personagens nunca saem 
de Highbury durante os doze meses retratados pelo romance. As poucas 
chegadas e partidas são geralmente abruptas e pouco descritas (MACDO-
NAGH, 1991: p. 130)

David Monaghan em seu livro “Jane Austen: Structure and Social Vision” 
de 1980, escreve que Highbury sofre de uma tendência de ser ordenada 
demais e de se opôr a qualquer coisa que ameace o seu ‘status quo’. Isto 
quer dizer que não tem problemas em resistir à influência corruptiva de 
intrusos como Frank Churchill e Mrs. Elton, mas corre o risco de experi-
mentar o tipo de atrofia total que pode resultar da recusa em aceitar uma 
mudança necessária. A vida em Highbury tornou-se confortável demais 
e, com isso, os seus cidadãos tendem a assumir que nada precisa mudar. 
O principal sintoma disso é a falta de atividades sociais organizadas. As 
principais famílias do local fazem pouco para promover a interação entre 
as pessoas; e os bailes, por exemplo, não acontecem há um bom tempo 
(MONAGHAN, 1980: p. 8).
 
A pessoa que mais sofre com esse conservadorismo excessivo presente 
na sociedade de Highbury é Emma Woodhouse. Existe uma mesmice nos 
eventos cotidianos da vila que inevitavelmente torna a vida extremamente 
entediante para qualquer um possuidor, assim como Emma, de uma vita-
lidade juvenil. A vida social dos Woodhouses e de todos aqueles em seu 
círculo de convivência, é moldada de acordo com os interesses do pai de 
Emma, Mr. Woodhouse. Dessa forma, Emma se encontra na constante 
companhia de senhoras bem mais velhas como Mrs. Goddard, a preceptora 
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da escola para meninas do local, e Miss Bates, a filha do antigo pároco da 
região. O modo como a vida é organizada em Highbury não apenas torna 
as coisas entediantes para Emma, como a cerceia de oportunidades para 
alcançar um crescimento pessoal (MONAGHAN, 1980: pp. 117-118).
 
Como já foi dito, Emma se move em um círculo muito restrito, cujas 
fronteiras são delimitadas por três casas: Hartfield (a casa dos Woodhou-
ses), Donwell (a propriedade de Mr. Knightley) e Randalls (a residência 
dos Weston). Promover mudanças significa admitir outras pessoas neste 
círculo e correr o risco de perder a sua primazia dentro de um grupo novo 
e maior. Embora deseje mudanças que acabem com o tédio do dia-a-dia, 
a exclusividade de seu mundo é tão importante para Emma que se ela pu-
desse o afunilaria ainda mais (MONAGHAN, 1980: p. 119).
 
O primeiro capítulo do romance é cheio de referências ao poder e à au-
toridade de Emma. Seu egocentrismo e senso de superioridade estão li-
gados ao papel social que os Woodhouses desempenham em Highbury. 
Como foi dito anteriormente, Emma acredita ser o centro do mundo, e 
até certo ponto está certa. Ela é o centro do ‘seu’ mundo. Prova disso é 
que as primeiras palavras do livro são “Emma Woodhouse” e que o ro-
mance “Emma” é o único livro da autora intitulado com o primeiro nome 

Figura 5: Mapa hipotético de Highbury, Surrey. Criado por Penny 
Gay, “Jane Austen’s Emma”, Horizon Studies in Literature, 1995
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da heroína, fato que sugere uma intimidade e cria expectativas em relação 

à importância e à individualidade da personagem. Diferentemente de to-

das as outras heroínas de Austen que são socialmente privadas e portanto 

dependentes do casamento para uma segurança financeira, Emma é rica o 

bastante para não depender do casamento para assegurar uma boa posição 

social.

 

Sabendo que posição social era muito importante para a sociedade da épo-

ca e, “Emma”, sendo um reflexo da mesma, também acreditava na sua 

relevância. O criticismo de Austen neste tipo de sociedade é expresso pe-

los critérios em que os personagens baseiam tais suposições: uma família 

torna-se mais influente e respeitável quanto mais tempo estiver estabele-

cida naquele lugar. O dinheiro é crucial, mas deve-se saber primeiramente 

como tal fortuna foi obtida. Mesmo com o preconceito social e econômi-

co, as interações sociais que eventualmente ocorrem no livro acabam não 

se limitando por estes princípios. Os personagens não tem escolha, são 

obrigados a interagir uns com os outros, independente de classe ou fortu-

na.  Se os Woodhouses, por exemplo, se limitassem apenas a se relacionar 

com os seus equivalentes, Emma acabaria ficando em casa.

Apesar de não ter outra alternativa senão interagir com toda a comunida-

de, Emma acreditava que muitos ali não eram merecedores de sua atenção 

e permanecia, assim, alimentando seu orgulho social. Emma é muito se-

gura de si e ao acreditar em sua superioridade, passa também a acreditar 

poder dizer o que é melhor para cada uma das pessoas que a cercam.

 

Por acreditar ser mais sagaz e sensata do que qualquer outra pessoa e por 

não ter muito para distraí-la em uma vila tão estática, Emma decide pro-

curar uma ocupação e passa a exercer a função de casamenteira. A obra 

tem início justamente após o casamento de Miss Taylor, a governanta dos 

Woodhouse, com Mr. Weston, cuja união Emma se vangloria por ter pro-

movido. Quando a governanta e amiga se casa e se muda, a perspectiva de 

dias de solidão faz com que Emma passe a procurar preencher o ócio do 

dia-a-dia. Assim, ela começa a ocupar-se de Harriet Smith, pupila de Mrs. 

Goddard e cuja filiação é desconhecida. Emma empenha-se em melhorar 

seus dotes e sua a situação social para, mais tarde, até mesmo escolher um 

pretendente para Harriet. É aqui que se manifesta a disposição de Emma 

de se passar pelos outros e querer tomar decisões por eles (PINA, 1994: 

p. 145).
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Para Azerêdo (2009: pp. 100-102), Emma acredita ocupar a posição de 
“Autor/Deus” da vida das pessoas, decidindo quem deve se casar com 
quem e quem ama quem, apenas porque ela ignora que Jane Austen é 
“Autor/ Deus” da sua vida. Essa noção gera uma primeira ironia geral no 
romance, uma vez que Emma não sabe que está sendo escrita. Ao mesmo 
tempo em que não quer se casar, Emma se faz casamenteira, brincando 
com a vida dos outros. De certo modo, ela não deseja viver a vida, ela só 
quer governá-la, ela quer planejar o enredo, criar os personagens e movi-
mentá-los pelo tabuleiro. Emma cria papéis para as pessoas que a rodeiam 
e faz tudo o que pode para obrigá-los a viverem os papéis que ela criou em 
sua mente (AZERÊDO, 2009: p. 80).
 
Um exemplo disso é seu relacionamento com Harriet. Logo que Emma 
conhece Harriet, esta recebe uma proposta de casamento de Robert Mar-
tin, um pequeno produtor da região. Emma, com o seu senso de hierar-
quia só consegue ver o casamento com Robert Martin como sendo um 
ato degradante. Em sua imaginação Harriet é filha de um cavalheiro e, por 
isso, superior a Robert Martin. Harriet tem a mente fraca e, por isso, é fa-
cilmente persuadida a recusar o pedido. Quando Emma escreve a carta de 
recusa, ela está na verdade tentado escrever ou reescrever a vida de Har-
riet, dando uma demonstração do seu poder. Harriet não pode escrever ou 

falar por si mesma, assim como não pode viver sua própria vida. A partir 
do momento que Harriet conhece Emma, ela tem de viver a história que 
Emma criou para ela (TANNER, 1986: p. 183).

Como foi dito anteriormente, Emma é uma ‘imaginista’, ou seja, alguém 
que não consegue ver o mundo como ele é, apenas como ela imagina que 
ele deva ser. A disparidade entre a realidade apresentada pelo narrador e a 
realidade imaginada por Emma pode ser observada a todo o tempo na his-
tória. Para Harriet Smith, por exemplo, ela inventa tanto antecedentes (ela 
imagina Harriet como a filha de um cavalheiro) como conexões futuras 
(com Mr. Elton, Frank Churchil e até Mr. Knightley). Uma das situações 
em que a ilusão criada por Emma se confunde com a realidade é quando 
ela se propõe desenhar o retrato de Harriet. Emma faz com o retrato de 
Harriet o que ela tinha proposto fazer com verdadeira Harriet: melhorá-la. 
Ao decidir recriar a semelhança de Harriet, Emma seleciona o que enfa-
tizar em suas feições e o que acrescentar. Emma molda Harriet de forma 
a alinhá-la com a vida narrativa que criou para ela e Mr. Elton, o pároco 
da região, que Emma acredita ser o par perfeito para a amiga. Na verda-
de, ‘as melhorias’ que Emma faz em Harriet servem para corrigir o que 
ela vê como ‘deficiências’. No entanto, Emma  muda a forma de Harriet, 
mas não o que ela é de verdade, ou seja, a filha de um desconhecido, uma 
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garota de bom coração com uma mente fraca. O retrato é reflexo do an-
seio que Emma tem de fazer Harriet parecer o que, na verdade, não é. 
(HALPERIN, 1975: p. 210).
 
Apesar dos esforços de Emma, ao final do primeiro volume, ela acaba des-
cobrindo que Mr. Elton nunca esteve interessado em Harriet, mas sim nela 
mesma, em sua fortuna e posição social. Ao descobrir a verdade, Emma 
fica confusa e passa algum tempo refletindo quanto à melhor forma de 
reestruturar os planos que havia traçado em sua mente, no entanto, não 
desiste e decide encontrar um segundo pretendente para a amiga. É neste 
ponto da narrativa que dois novos personagens chegam na cidade: Frank 
Churchill, o filho de Mr. Weston, e Jane Fairfax, sobrinha de Miss Bates. 
Mesmo antes da chegada de Frank em Highbury, ele é tópico das conver-
sas, ainda que nunca tenha estado no lugar. Os comentários feitos sobre 
ele, os elogios, bem como as conexões já existentes entre Woodhouses e 
Westons, imediatamente alimentam as expectativas de uma união entre 
Emma e Frank. Ele traz consigo, novos ares para a mesmice de Highbury 
e da vida de Emma, especialmente depois do seu desapontamento por 
ter sido tão cega em relação a Mr. Elton (AZERÊDO, 2009: pp. 99-101). 
Antes da chegada de Frank, Emma age interferindo na vida de outras pes-
soas, manipulando-as como marionetes. A chegada de Frank problematiza

essa concepção de Emma como titereiro, como soberana e irônica. Em-
bora Emma continue a dar asas a sua imaginação, fazendo conjecturas so-
bre as vidas de outras pessoas ela permanece totalmente alheia à situação 
de ser, agora, ela a marionete nas mãos de Frank Churchill (AZERÊDO, 
2009: p. 102).
 
Com a chegada de Jane Fairfax e Frank Churchill, Emma encontra um 
novo alvo para seus devaneios e uma companhia com quem dividi-los. 
Emma logo percebe que Jane Fairfax tem um segredo e divide suas sus-
peitas com Frank. Este, a induz a pensar em um relacionamento secreto 
entre Jane e Mr. Dixon. Emma logo absorve a ideia como sendo sua e 
passa a alimentá-lae, cega pela influência que Frank exerce sobre ela, acaba 
não percebendo que está apenas parcialmente certa em relação a história 
de Jane. Conforme a narrativa se desenrola, o leitor percebe que o grau de 
intimidade entre Frank e Jane não corresponde ao que as aparências indi-
cam, tendo um entendimento maior que o da protagonista.
 
Emma, como esperado para alguém de sua posição, possui habilidades 
que, por falta de dedicação, são todas falhas e deficientes. Quando Emma 
inventa um romance para Jane, ela o faz, mesmo inconscientemente, para 
garantir sua superioridade em relação à mesma. Isso porque, Jane é uma 
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mulher astuta, linda e talentosa, que sabe como tocar piano, cantar e, ain-
da, se comportar em sociedade. Ao contrário de Emma, no entanto, Jane é 
pobre e seus parentes não podem sustentá-la. Assim, ela tem apenas duas 
possibilidade na vida: casar ou garantir seu sustento trabalhando como 
governanta. É verdade que ela prefere a primeira opção, mas vê sua segu-
rança ameaçada enquanto Frank não assume o compromisso.
 
A disparidade entre o que é sentido e pensado internamente e aquilo que é 
externado de fato, mantém uma relação direta com o irônico. Jane Austen 
é uma autora conhecida por utilizar a técnica da ironia de forma extensi-
va, como uma ferramenta para explorar a sua visão. Por isso, de forma a 
compreender todas as camadas da obra da autora, o leitor deve estar pre-
parado para detectar e reconstruir os inúmeros significados irônicos que a 
constituem. Segundo Wayne C. Booth em seu livro “A rhetoric of  irony”, 
publicado em 1974, a ironia é, de certa forma, como um ato de tradução 
ou de decodificação, onde muitas vezes é preciso olhar atrás das máscaras 
para se decifrar um significado (BOOTH, 1974: p. 33).

Além de dependerem de suposições e de conhecimentos partilhados entre 
os chamados ironistas e o leitor, de acordo com David Muecke em seu livro 
“The compass of  irony”, publicado em 1969, tais reconstruções irônicas

posuem três elementos essenciais que são pré-requisitos para a sua exis-
tência. Em primeiro lugar, os fenômenos irônicos são caracterizados por 
terem uma dupla camada, onde a camada mais superficial é aquela à qual 
a vítima tem acesso em um primeiro momento e a segunda camada, um 
pouco mais profunda é aquela que revela as verdadeiras intenções do iro-
nista à qualquer observador mais atento e que compartilhe com ele o mes-
mo repertório. Em segundo lugar, a ironia prevê uma oposição entre estas 
duas camadas, seja por meio de contradição, incongruência ou incompati-
bilidade. E, por último, pode-se dizer que a ironia depende de um elemen-
to de inocência para que possa existir. Inocência esta que pode ser tanto da 
vítima, que não consegue acessar a camada mais profunda do fenômeno, 
ou do póprio ironista que finge não estar ciente do que está acontecendo 
(MUECKE, 1969: p. 20).

Para melhor explicar isto, Genilda Azerêdo, em seu livro “Jane Austen on 
the screen, a study of  irony in Emma” de 2009, cita Robert Scholes e ca-
racteriza a ironia como um contraste entre a aparência e a realidade em seu 
livro “A semiotic approach to irony in drama and fiction” de 1982. Para a 
autora, o contraste entre o que é dito e o que é feito é a base da estrutura 
irônica, uma vez que as palavras são aliadas às aparências e os feitos à 
realidade, brincando com a incongruência entre a superfície e a realidade. 
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Essa incongruência também pode se expressar através da justaposição das 

palavras do narrador (dizendo uma coisa) e das ações dos personagens 

(contradizendo o que o narrador diz) (AZERÊDO, 2009: p. 76).

A ironia é concebida como uma estratégia discursiva que contrasta dois 

significados diferentes e às vezes opostos: o chamado sentido literal e o 

outro, subentendido, mais figurativo, chamado significado irônico. Por 

isso, no discurso irônico, os aspectos contextuais se tornam tão relevantes. 

Eles ajudam a apontar o que é textualmente ou verbalmente dito e o que 

é simplesmente sugerido ou assumido, o não-dito (AZERÊDO, 2009: p. 

31; p. 43).

 

Se apropriando da classificação que Linda Hutcheon faz em “Irony’s 

Edge” de 1994,  Azerêdo (2009: p. 53) lista os participantes em um dis-

curso irônico como se segue: o ironista intencional; o alvo ou a vítima 

da ironia; e os intérpretes, sendo o ironista e o intérprete os mais fun-

damentais. A ironia cria hierarquias e o seu uso está intimamente liga-

do às relações de autoridade e poder, nas quais as questões de fala e si-

lêncio estão envolvidas. Embora possa divertir,  a ironia também pode 

desestabilizar e ferir. Ironia é uma estratégia relacional no sentido que

opera não apenas entre os significados (dito e não dito), mas também 
entre pessoas (ironistas, intérpretes e alvos) (AZERÊDO, 2009: p. 53).
 
O recurso irônico é usado para conectar enredos privados e românticos 
àqueles de esferas mais públicas e sociais. Esta forma indireta de comu-
nicação, tão característica da sociedade em questão e resultado das con-
venções, acaba, por muitas vezes, com suas meias-palavras e intenções 
subentendidas, gerando desentendimentos, enganos e interpretações co-
mumente diferentes daquelas inicialmente pretendidas. Tanner (1996: p. 
220) cita Roland Barthes ao afirmar que dentro de uma língua comum, 
como por exemplo o inglês, podem existir inúmeros discursos de acordo 
com o grupo e com o lugar. Segundo ele, Barthes denominava ‘sociole-
to’ a linguagem de uma comunidade linguística, de um grupo de pessoas 
que interpretam do mesmo jeito as afirmações linguísticas. Ele defendia 
que pessoas, mesmo falando a mesma língua, podiam frequentemente não 
compreenderem umas às outras por operarem dentro de diferentes discur-
sos ou ‘socioletos’. (TANNER, 1996: pp. 220-221).
 
Pode-se afirmar assim, com base nestas definições, que o termo ‘socio-
leto’ de Barthes estabelece uma relação direta com aquele defendido por 
Hutcheon (1994: p. 91) de ‘comunidades discursivas’. Comunidades estas, 
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definidas, em geral, pela configuração complexa de conhecimento parti-
lhado, crenças, valores e estratégias comunicativas. Não é apenas a ironia 
que cria o relacionamento entre o ironista e o intérprete, mas as ‘comu-
nidades discursivas’ que de fato permitem que a ironia aconteça. A ironia 
acontece através de um processo moldado culturalmente, no sentido que é 
condicionado pelas particularidades de tempo e de lugar, da situação social 
imediata e da cultura geral (AZERÊDO, 2009: p. 49).  

É importante ressaltar que a expressão irônica constitui uma estrutura 
complexa que demanda valores compartilhados e pressuposições entre o 
leitor (intérprete), o escritor (ironista) e o alvo, entre os textos e os contex-
tos, e entre o significado aparente (dito) e o significado irônico (não dito). A 
compreensão ou a dificuldade em perceber a existência da ironia são con-
sideradas consequência da competência do leitor (intérprete) e dele com-
partilhar ou não da mesma ‘comunidade’ que o escritor (ironista) – com as 
suas conotações, crenças e valores comuns. Ironias podem vir a estar pre-
sentes porque os valores e crenças já são comuns. Para Hutcheon (1994: p. 
92), todas as pessoas tem conhecimentos diferentes e pertencem a mais de 
uma comunidade discursiva, os leitores tem várias competências linguísti-
cas e experiências culturais e sociais. Assim, a falha em compreender o signi-
ficado da ironia está diretamente relacionada às questões de conhecimento 

cultural compartilhado. Por tudo isso, Azerêdo (2009: p. 51) considera que 
é no processo de leitura que os textos são de fato escritos, uma vez que 
as interpretações, derivadas da leitura de um texto, dependem deste reper-
tório e desse conhecimento cultural do leitor (intérprete) (AZERÊDO, 
2009: pp. 50-51).

No que diz respeito à Jane Austen, ela não é uma ironista apenas por se 
utilizar muito do recurso, mas também por colocar frequentemente seus 
personagens em situações irônicas. Emma, por exemplo, não é uma boa 
intérprete, ela não consegue acessar as camadas mais profundas das situ-
ações irônicas que se apresentam ao longo da história e, com isso, acaba 
criando mal-entendidos por onde passa. Além do relacionamento secreto 
entre Frank e Jane existe uma série de episódios nos quais Emma interpre-
ta errado tudo e a todos, principalmente em situações envolvendo jogos 
de palavras como: charadas, enigmas e anagramas. Azerêdo (2009: p. 81) 
cita Susie Campbell e seu livro “The Significance  of  Games in Emma”, 
onde Campbell diz que a importância destes  tipos de jogos tão presentes 
em “Emma”, está na relação que eles estabelecem com a linguagem e com 
a comunicação. As regras destes jogos servem para ordenar a linguagem e 
transformá-la em mensagens que comunicam um sentido a outro alguém 
(AZERÊDO, 2009: p.  81).
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Uma dessas situações é a ocasião em que Mr. Elton declara seus sentimen-
tos em relação a Emma em forma de charada. Emma, por sua vez, deduz 
que o enigma é dedicado a Harriet e trata logo de alimentar ainda mais as 
suas especulações. Mais do que os jogos de carta e as danças, tão presentes 
em outros trabalhos da autora, os jogos de palavras têm funções estrutu-
rais e temáticas importantes em Emma. De todos os personagens, Frank 
Churchill é, de fato, um jogador por excelência. É ele quem promove a 
confusão entre os jogos e a vida, introduzindo os palpites, as surpresas 
e os truques dentro da sociedade de Highbury de forma a esconder seu 
maior segredo: sua relação com Jane (HALPERIN, 1975: p. 427).
 
Ao mesmo tempo, Emma tem uma extensão de discurso muito mais am-
pla do que qualquer outra pessoa no romance. Ela tem um tipo de energia 
de articulação, e um instinto para brincar com as palavras. Porém, estas 
habilidades e tipo de raciocínio devem ser exercitados, seja por meio dos 
jogos de palavras ou das conversas com outros personagens. Em uma 
sociedade que coloca tanta ênfase na qualidade da comunicação verbal, há-
bitos de fala são considerados um componente essencial da identidade. A 
maior ameaça à Emma é a perspectiva de não ter ninguém para conversar 
(MCMASTER, 1996: p. 203). Suas opções incluem: Harriet, que é incapaz 
de falar por si; Jane, de quem Emma teme se aproximar por correr o risco 

de ser ver diminuída; Frank, que por muito tempo lhe oferece companhia, 
mas sem ser verdadeiro; Mr. Weston, o marido de sua governanta, cujas 
conversas com Emma geralmente são a respeito de Frank; Mrs. Weston, 
sua governanta que casou e não vive mais na casa de Emma; Mr. Elton, 
que nutre sentimentos não correspondidos por Emma; Mrs. Elton, a jo-
vem esposa de Mr. Elton que disputa poder com Emma, sendo conside-
rada por muitos autores seu alter-ego; Mr. Woodhouse, seu pai avesso à 
mudança que vive isolado em seu mundo; Miss Bates, uma senhora falante 
que Emma considera enfadonha; e, por último, Mr. Knightley, sua melhor 
opção, o único capaz de se equiparar a ela em intelecto.
 
Mr. Knightley é calmo, bom, honesto e tem seus valores e sua dignidade. 
Seus poderes de julgamento são tão bons quanto os de Emma são fracos. 
Ele é o contraponto de Emma, ele contradiz seus julgamentos, pensamen-
tos e imaginações, usando a voz da razão e diz a Emma logo no início do 
romance, por exemplo, quão errada ela estava em tentar manipular a vida 
das pessoas. Ele faz observações que ninguém mais parece ser capaz de 
fazer, tanto que é o primeiro a perceber um enlace entre Jane e Frank. Mr. 
Knightley realmente diz o que pensa e pensa o que diz, sem insinuações. 
Emma sabe disso, ele é transparente. Não que ele seja incapaz de usar a 
linguagem figurativamente ou brincar com ela, ele pode usar  o humor e a 
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ironia quando quer. Apesar de sua sinceridade, de buscar constantemente 
dizer a verdade, evitando disfarces, Emma também o interpreta errado, 
principalmente no que se refere ao amor que ele sente por ela. Ela o mal 
interpreta porque o faz em excesso. Todo o exercício interpretativo que ela 
pratica com Mr. Elton e Frank Churchill fazem dela uma intérprete ávida, 
tão alerta a linguagens secretas que se torna incapaz de compreender uma 
linguagem aberta e direta.
 
Mr. Knightley tem, dentro do romance, a função de educar Emma, de 
chamá-la para a realidade, fazer com que ela veja que seu mundo dos so-
nhos não é igual àquele que está em sua volta. Mr. Knightley exerce sobre 
Emma a autoridade que tanto ela necessita e que ela nunca teve. Isso por-
que, desde pequena, Emma se acostumou a fazer o que quisesse e como 
bem quisesse. Como sua mãe morreu quando ainda era pequena, ela e a 
irmã foram criadas pelo pai e pela governanta, Miss Taylor, que não se 
preocupavam em controlar as duas. Com o casamento da irmã, Emma 
assumiu o comando da casa quando ainda era muito nova, passou a ser o 
centro de seu mundo e  a crer nisso como se fosse uma verdade absoluta.
 
Em Hartfield, Emma vive com o pai, Mr. Woodhouse, que não é uma 
boa companhia para a filha. Antes de tudo, um personagem cômico, ele

apresenta certo grau de loucura. Hipocondríaco incorrigível, ele é fraco, 
infantil e se manifesta contra jogos e casamentos, por quebrarem a harmo-
nia dentro daquele círculo de pessoas. Seu valetudinarismo o faz passar a 
maior parte de seu tempo dentro de casa, próximo à lareira, agarrado a há-
bitos que não tolera ver alterados. Ironicamente, em casa, é Emma quem 
tem de conformar-se ao egocentrismo e egoísmo do pai, tudo fazendo 
para não contrariar os seus hábitos e suas inúmeras pequenas exigências 
que ele diariamente impõe (PINA, 1994: p. 145). Suas maiores compa-
nhias são Emma, Mrs. Goddard e Miss Bates, com sua mãe.
 
Embora, Emma e Miss Bates tenham em comum o gosto pela conversa, 
elas possuem diferenças tão evidentes que acabam não sendo boa com-
panhia uma para a outra. Ambas sentem necessidade de conversar, mas 
enquanto a primeira conversa como quem faz um interminável ‘crochê’ 
sem sentido, buscando preencher um vazio, para Emma a conversa não é 
apenas uma forma de passar o tempo, mas sim, um intercâmbio enrique-
cedor em que se pode jogar com o destino. Ao contrario de Miss Bates 
que se perde no emaranhado caudaloso, quase incompreensível, do pró-
prio discurso, Emma domina as palavras com maestria (PINA, 1994: p. 
154). Miss Bates vive à beira da pobreza extrema. Ela é gentil e sua vida é 
cuidar de uma mãe enferma. Ainda que, não importando a sua situação, ela 
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transborda alegria, boa vontade e gratidão, ela é descrita por Emma como 
entediante. Miss Bates parece ser em tudo o oposto de Emma e, no entan-
to, ambas compartilham, ainda que por razões diferentes, a mesma avidez 
por novidades e são, ainda que de modos diversos, conversadoras. A avi-
dez de Miss Bates justifica-se pelo vazio de sua existência que ela procura 
compensar ao alimentar-se de forma substitutiva de tudo o que consegue 
ver e ouvir do que se passa a sua volta (PINA, 1994: p. 151; p. 154).
 
Emma aceita muito bem o modo de agir, de falar e de pensar de Miss Bates 
e isso fica claro durante toda a narrativa. No entanto, apesar dela se esfor-
çar para manter a polidez, a cortesia, a gentileza e a civilidade, ao final do 
romance, Emma explode, se excede, expressando todo o seu descontenta-
mento e sua impaciência com a estupidez e as limitações intelectuais e cria-
tivas de Miss Bates. A cena acontece em um piquenique em Box Hill, na 
região de Hartfield, onde Emma é cruelmente indelicada com Miss Bates. 
Apesar de todos os leitores (ou a maioria deles) compartilharem da opi-
nião de Mr. Knightley do quão cruel foi a forma que Emma escolheu para 
se expressar, a narrativa intimista, na qual o leitor tem acesso à mente de 
Emma, faz com que ele hesite em puni-la. Mesmo sabendo que o compor-
tamento de Emma foi inapropriado, o leitor acaba sentindo compaixão por 
ela e torcendo para que Emma consiga se redimir e encontrar a felicidade.

Logo após Mr. Knightley reprimí-la, Emma cai em si e se dá conta de suas 
atitudes e do quanto esteve cega durante todo esse tempo. Ela se arrepen-
de do que disse à Miss Bates que nunca lhe fez nada, mas, mais do que isso, 
se arrepende de ter brincado com a vida das pessoas que são sua única 
companhia, de ter iludido aquela que era sua amiga e, acima de tudo se dá 
conta do quanto ama Mr. Knightley que sempre esteve ao seu lado. Emma 
se encontra diminuída ao final, enxergando, enfim, sua sociedade como ela 
é. Ela é absorvida por seu mundo, tornando-se inseparável dele, passando 
a valorizá-lo mais do que aquilo que a sua imaginação é capaz de criar.
 
A sociedade de Emma é um espaço claustrofóbico do qual ela nunca se 
afastou e pelo qual nutre sentimentos contraditórios: por um lado ansian-
do por ultrapassá-lo, abrir seus horizontes e, por outro, mantendo-o como 
ponto de referência essencial que lhe assegura sua estabilidade. Emma 
aprende, ao final do romance, a dominar os impulsos de sua imaginação, 
atendo-se às lições do mundo real. Ela aprende a se conhecer, reconhece 
suas qualidades e limitações. Esse autoconhecimento possibilita reconhe-
cer-se em sua sociedade e perceber que não é necessária imaginação, mun-
dos de fantasia e personagens idealizados para transcender as barreiras 
criadas pela sociedade. A imaginação é importante sim, mas não isolada-
mente, em sua existência por si, mas quando é aplicada ao mundo que a
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cerca. É somente quando ela percebe a importância desse mundo que ela 
se encontra, que ela se dá conta do verdadeiro valor das relações pessoais 
e das conversas para renovar sua sociedade. A mudança que ela tanto an-
siava, aquilo que ela tanto buscava estava ali bem à sua frente, ela que não 
conseguia ou não queria enxergar.

Como foi possível observar neste capítulo, muito já foi dito sobre os temas 
do romance “Emma”. Sabe-se que o casamento, a posição social e o poder 
são assuntos recorrentes na obra. Da mesma forma, diversos autores já 
escreveram sobre a forma que jogos de palavras e charadas estão sempre 
presentes, direcionando a história em suas entrelinhas. A forte presença 
da protagonista e a influência que ela exerce, ou ao menos tenta excercer, 
sobre os demais personagens é inegável. E a sutil ironia da autora marca 
seu território do início ao fim do romance. Mais do que isso, no entanto, 
“Emma”, assim como todos os romances da autora, fala de senso comum, 
aquilo que habita o inconsciente das pessoas e consequentemente é exter-
nado em suas falas e ações. No livro, a personagem principal compartilha 
dessas ideias e valores comuns a todos que habitam aquele microcosmo, 
ao mesmo tempo em que deseja transgredi-los. A história do romance gira 
em torno do eterno conflito entre o senso comum e a vontade de mudar.

De forma geral, não seria exagero afirmar, portanto, que o principal eixo 
ao redor do qual a obra gira e um dos grandes assuntos que ela discute é a 
comunicação humana em sociedade. Segundo Muniz Sodré, em seu livro 
“A ciência do comum” de 2014, seres humanos são comunicantes, não 
apenas porque falam, mas porque buscam relacionar ou organizar media-
ções simbólicas em função de algo comum a ser compartilhado (SODRÉ, 
2014: p. 9). Ao longo da história, a personagem principal está o tempo 
todo em busca de informações subentendidas e ocultas, procurando esta-
belecer relações com os demais personagens e falhando em fazê-lo. Assim, 
o romance é, ao mesmo tempo, sobre a comunicação efetiva e a falta dela, 
mas também sobre a busca e transgressão daquilo que é comum.



CAPÍTULO   4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

reimaginando
um   clássico
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS
DE TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA E REIMAGINAÇÃO

Objeto de estudo das mais diferentes áreas do conhecimento, a tradução e 
suas aplicações não são exclusivas ou indissociáveis do campo dos estudos 
literários. Restritos a fórmulas e padrões pré-concebidos, os tradutores 
literários possuem, na maioria das vezes, pouca ou quase nenhuma liber-
dade criativa para realizar sua tarefa e têm consciência de que o resultado 
do seu trabalho será avaliado por padrões pouco flexíveis. O mesmo não 
pode ser dito dos artistas que utilizam seus olhares transformadores e sua 
criatividade a seu favor, de forma natural e espontânea. Artistas estes, que 
muitas vezes utilizam técnicas de tradução em seu processo de criação, 
afinal, como já foi dito, a tradução não está restrita à busca de palavras 
correspondentes em línguas distintas. A tradução é, em si, um fenômeno 
da linguagem. Vilém Flusser, em seu livro “Língua e Realidade” de 1963 
entende que a língua pode se manifestar de diversas formas, dentre elas a 

música e a plástica, e que o conjunto destas formas nada mais é do que 

um sistema completo e aberto que abrange todas as formas de pensa-

mento e atividades do intelecto. Assim, as várias formas de expressão da 

língua possuem a possibilidade de se ligarem entre si e passarem de um 

cosmos a outro, ou seja, de serem traduzidas e recriadas em outros meios. 

(FLUSSER, 1963: p. 69 e p. 227). 

Valendo-se do conceito de tradução intersemiótica discriminado e definido 

por Jakobson, Julio Plaza se utilizou dos fundamentos semióticos propos-

tos por Charles Sanders Peirce para tratar deste tipo de prática artística, 

onde, adotando uma postura crítico-criativa, o tradutor se pauta no uso 

material dos suportes para a interpretação de um signo verbal por meio de 

sistemas de signos não-verbais. Em seu livro “Tradução Intersemiótica” 

de 1987, Julio Plaza trata este tipo de tradução como sendo um processo 

interpretativo que parte de um sistema semiótico de uma natureza para 

outra, como ocorre, por exemplo, quando da transformação de um texto 

escrito para a música, para a dança, para o cinema, para o teatro ou para a 

pintura. Portanto, a tradução intersemiótica é aquela que ocorre entre os dife-

rentes sistemas de signos e, como tal, estabelece relações entre os sentidos 

(visual, tátil e auditivo), os meios e os códigos (PLAZA, 1987: 45).
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Sob esta ótica, o processo tradutório nada mais é do que o trânsito criativo 
de linguagens que permite ao tradutor recodificar a informação inicial ao 
reconfigurar seus elementos em outro código. Ao contrário do que possa 
parecer, não se trata da simples representação de conteúdos pré-existen-
tes e diferentes realidades  em outra linguagem, mas sim de um fenômeno 
criativo, o qual Haroldo de Campos, ainda em 1959 no seu livro “Meta-
linguagem & Outras Metas”, denominou transcriação. Campos entendia a 
tradução uma possibilidade de reinvenção, marcada pela intervenção radical 
de quem traduz, onde novas formas são concebidas em realidades distin-
tas e acabam culminando na produção de uma nova linguagem.  (CAMPOS, 
1959: 23). 

Em uma compilação dos ensaios de Haroldo de Campos, publicada em 
2013 sob o nome  “Transcriação” e organizada por Marcelo Tápia e Thel-
ma Médici Nóbrega, o autor defende que em uma tradução desta natureza, 
não se traduz apenas o significado contido na obra de partida, mas também 
o próprio signo e tudo o que o forma, como por exemplo a sua fisicalidade 
e sua materialidade, dentre as quais se destacam as propriedades sonoras 
ou de imagética visual (CAMPOS. 2013: p. 5). Como explica Giuliano 
Tosin em sua dissertação “Do papel aos suportes eletrônicos: o percurso 
da poesia experimental e sua tradução para as novas tecnologias” de 2003, 

a transcriação absorve as qualidades, aparências e significados propostos 
pela obra tomada como ponto de partida e os reconstrói em uma outra 
estrutura ao empregar signos visuais semelhantes aos desta obra, através 
da recriação de tais significados em outros suportes e da inserção de signos 
de natureza diferente que podem gerar sensações análogas (TOSIN, 2003: 
pp. 174-175).

Em sua pesquisa, Plaza (1987) traçou um paralelo entre os conceitos de 
transcriação e, no que diz respeito à tradução entre diferentes mídias, ao 
classificar a transcriação como sendo um dos três tipos possíveis de tra-
dução intersemiótica (sendo eles: transposição, transcodificação e transcriação). 
Isso porque, o processo intersemiótico e seu caráter transgressor, da 
mesma forma que a transcriação, sofre a influência tanto dos suportes e 
meios empregados como das linguagens escolhidas, o que faz com que 
a própria escolha da técnica a ser utilizada já seja, em si, uma forma de 
tradução. Além disso, segundo Plaza (1987: 1) o processo também so-
fre influências externas, uma vez que aquele que se propõe a fazer uma 
tradução criativa não consegue evitar que o seu contato com seu objeto 
de estudo e com a própria realidade seja mediado por circunstâncias, 
concepções e um contexto histórico-social que são só seus. A sua leitu-
ra do mundo será irremediavelmente determinada por todos os fatores 
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que constituem sua história pessoal, social e coletiva. Como consequência, 
a reimaginação será sempre fiel à interpretação que seu tradutor faz desse 
mundo, estando sujeita à influências da época e da cultura na qual se ins-
creve e à qual se destina. 

RECONTANDO HISTÓRIAS

A imaginação e a ficção são duas das principais formas de expressão hu-
mana. Desde o princípio dos tempos, histórias são criadas, reproduzidas e 
passadas adiante após sofrerem um processo de transformação. Tal pro-
cesso, seja ele sutil ou drástico, depende de uma série de fatores que vão 
desde o modo como a narrativa é contada até o meio escolhido, apre-
sentando interferências da época, do local, da cultura, dos costumes e da 
língua em que se inserem os interlocutores. O resultado disso são novas 
interpretações de histórias antigas que por sua vez dão origem, mesmo 
que de forma indireta, a muitas outras. 

Estas histórias são a prova da grande necessidade que o ser humano sente 
de se reinventar. Tal necessidade pode ser observada não só nas narrativas 

produzidas pela humanidade ao longo do tempo, mas também em tudo 
aquilo que é produzido pelo homem, pois é por meio de um exercício 
constante de apropriação e revisitação que o conhecimento é construído. 
Daí a importância de olhar constantemente para o passado e tentar iden-
tificar nele aspectos que independem do espaço-tempo e que podem ser 
aproveitados no tempo atual. 

De forma geral, as reimaginações são responsáveis por renovar e reiterar 
a mensagem de histórias que já existiam e, se não fosse pelo esforço de 
reapresentá-las, elas poderiam acabar caindo no esquecimento. Exemplos 
disso são as reimaginações da obra de Jane Austen, incluindo “Emma”. É 
pela forma como faz suas observações e narra uma história, que Jane Aus-
ten é ainda hoje muito popular. Diversos autores, especialmente os pesqui-
sadores preocupados em estudar o ato de contar histórias, defendem que 
as narrativas mais populares e que causam uma maior identificação por 
parte do público são justamente aquelas que se inspiram em acontecimen-
tos corriqueiros da vida real e em conversas do cotidiano. Saber disso, é 
compreender porque a obra de Austen continua sendo tão relevante, uma 
vez que todos os seus romances e, pricipalmente, “Emma” são um reflexo 
da vida em sociedade e apresentam reflexões pertinentes até hoje.
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Mesmo séculos depois da sua primeira publicação suas histórias ganharam 
e continuam ganhando novos significados. Assim, elas permancem vivas 
no mundo contemporâneo e servem de matéria-prima para diferentes ver-
sões, revisitações, intertextos, citações e outros procedimentos artísticos. 
Por isso, não seria errado afirmar que as histórias elaboradas pela autora 
há pouco mais de duzentos anos, continuam a se fazer presentes em todos 
os lugares e todas as mídias, tornando-se, de certa forma, parte constituti-
va e significativa do cotidiano. 

Por isso, pode-se afirmar que, ao longo dos anos, “Emma” foi e continua 
sendo, assim como todas as obras da autora, amplamente explorada para 
as mais diversas mídias por diferentes culturas. Em outras palavras, a obra 
acabou sendo apropriada por artistas e escritores para que estes criassem 
sua própria interpretação da mesma. Estas derivações encontram-se repre-
sentadas no esquema ao lado (Figura 6).

Neste paronama, o que era originalmente um livro deu origem a ou-
tros livros, textos interativos e imagens, foi adaptado para meios audio-
visuais como o cinema, a televisão e a internet, ganhou versões para o 
rádio e para o teatro e forneceu material para a expressão musical. Por 
sua vez, alguns destes desdobramentos, também foram transformados

Figura 6: Esquema das diferentes mídias para as quais o livro “Emma” (AUSTEN, 1815) já 
foi transcriado e as possibilidades de desdobramento de cada uma destas traduções.

“Emma”
(AUSTEN, 1815)
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livro

Filme

Web-Série

Fanfiction

Série de TV

teatro

Música
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 Mangá
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em livros, peças, musicais, séries e filmes, e assim por diante, em um pro-
cesso de recriação e de reimaginação. Tal processo cíclico, desencadeado pela 
obra da autora, consiste na tradução constante do original e seus desdo-
bramentos, e utiliza de forma efetiva diversas formas de manifestação da 
língua, como a entende Flusser (1963).

Apesar da grande variedade de interpretações que a obra produziu, dentre 
todas as traduções de “Emma” efetuadas até o presente momento, inclu-
sive as que envolvem a produção de imagens audiovisuais e estáticas, ne-
nhuma conseguiu se desvincular totalmente do texto em si a ponto de não 
utilizar códigos verbais para expressar uma ideia contida no texto de ori-
gem. Por maiores que sejam as diferenças na forma de abordar a história, 
todas essas reimaginações do romance apresentam, em maior ou menor 
grau, a linguagem verbal como uma espécie de fio condutor que garante o 
vínculo com a obra de origem.

Durante o processo de elaboração do romance, a linguagem foi moldada 
de forma intencional pela autora de forma a criar ambiguidades. Todavia, 
dizer que a linguagem verbal é o grande tema do romance, seria limitá-lo. 
Muito já foi dito sobre a importância dos jogos de palavras e da ironia, 
bem como, sobre o quanto os diálogos e a voz do narrador se 

fazem presentes na narrativa, mas, partindo do princípio de que “Emma” 
é um livro sobre o ato de comunicar algo direta ou indiretamente, a lingua-
gem verbal representa apenas uma parte destas relações de comunicação. 
Isso porque um dos principais atrativos da obra está justamente nas entre-
linhas, naquilo que não foi dito, mas foi pensado ou sentido e foi buscando 
explorar melhor estas nuances, que se propôs uma nova reimaginação deste 
romance, que abdicasse das palavras e utilizasse apenas as imagens e os 
elementos que as constituem para narrar, mais uma vez, esta história. 



CAPÍTULO   5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ilustrações
e    livros-imagem



107106

NOTAS SOBRE ILUSTRAÇÕES
E A CRIAÇÃO DE LIVROS-IMAGEM

No mundo contemporâneo, as imagens são uma presença constante. Se-
jam elas estáticas ou em movimento, elas podem ser encontradas de todas 
as formas e em todas as mídias. Veiculados em jornais e revistas, pelas 
televisões, computadores, videogames e nos cinemas, os modos visuais 
de comunicação estão se disseminando e se tornando cada vez mais do-
minantes. Tais imagens suscitam e provocam uma profusão de sensações, 
fazendo com que os pensamentos das pessoas se tornem cada vez mais vi-
suais e que as memórias, associações e experiências sejam frequentemente 
vinculadas a imagens.

Em seu texto intitulado “A linguagem visual no livro sem texto” e publi-
cado em 2008 no livro “Com a palavra, o ilustrador”, Marilda Castanha, 
questiona se essa convivência com um número crescente de imagens seria 

algo recente e exclusivo da sociedade contemporânea. Para a autora,  se 
fosse este o caso, o homem de outras civilizações e culturas extremamente 
diferentes, não teria criado imagens tão singulares como as que ele criou e 
que hoje fazem parte de sítios arqueológicos e constituem o acervo de mu-
seus e bibliotecas. Segundo Castanha, estas imagens são o testemunho da 
necessidade humana não só de produzir ou deixar registros, mas também 
de se comunicar (CASTANHA, 2008: p. 141).

Assim, utilizar a imagem como instrumento de linguagem foi – e ainda 
é - crucial para todos os grupos culturais. Ao longo dos séculos, a necessi-
dade de comunicação e expressão, características que constituem os seres 
humanos, geraram a necessidade de produção de objetos culturais como 
esculturas, pinturas ou livros, como forma de dar vazão à criatividade. 

Existem diversos tipos de livros onde as imagens estão presentes em 
maior ou menor grau. Embora o intuito dessa pesquisa não seja definir 
nomenclaturas, e sim apresentar os resultados de uma prática, é impor-
tante ressaltar que as tipologias para esses livros são as mais diversas e 
dependem do tipo de relação que as imagens estabelecem com o texto e da 
importância que lhes é dada dentro da obra. Eles podem ser: livros ilustra-
dos, com ilustrações ou com imagens; álbuns, livros pop-up ou primeiras 
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leituras; livros interativos, livros brinquedo ou imaginativos; histórias em 
quadrinhos ou ainda, livros que não contém texto algum, apenas imagens, 
denominados livros-imagem.

Como explica Sophie Van der Linden em seu livro “Para ler o livro ilus-
trado”, publicado originalmente em 2006, mas traduzido para o português 
somente em 2008, os livros-imagem são aqueles que não se utilizam da 
palavra para transmitir algo. E constatar a ausência do texto, não significa 
dizer que o discurso também se encontra ausente. Por isso, é importante 
ressaltar que os livros sem texto também são formas de expressão e garan-
tem, à sua maneira, que as imagens do pensamento e da imaginação sejam 
colocadas em um espaço visível e de destaque, onde suas vozes possam 
ser ouvidas. 



CAPÍTULO   6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a imaginista:
um    relato
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ELABORANDO O LIVRO-IMAGEM:
PRIMEIROS PASSOS

Como já foi dito anteriormente, o principal objetivo desta pesquisa era a 
criação de um livro-imagem do romance “Emma”. Assim, de forma simpli-
ficada, pode-se dizer que a etapa prática da pesquisa, ou seja, o processo 
de criação do livro-imagem proposto, dividiu-se em duas grandes partes: 
planejamento e execução. Cada parte, por sua vez, apresentou uma série 
de desdobramentos e incluiu diversas atividades e tarefas. 

Durante o planejamento, foi realizada uma leitura atenta do romance que 
permitiu a separação do roteiro em cenas e a organização das mesmas em pe-
quenos blocos, que juntos, auxiliaram na compreensão das relações de causa 
e efeito dentro da história. A organização visual dos acontecimentos deste 
romance (Figuras 7, 8 e 9) permitiu entender de que forma os sentimentos, os 

pensamentos e as ações dos personagens influenciam na forma como os 
eventos se desenrolam. Tomar conhecimento disso, possibilitou identifi-
car os elementos essenciais à narrativa e traçar, assim, o fio condutor do 
romance.

Embora a etapa prática deste projeto tenha como produto final a produ-
ção do primeiro volume do livro, o romance original é dividido em três 
e todas as esquematizações foram feitas pensando na história como um 
todo. Em meio a este processo, surgiu a necessidade de definir quais per-
sonagens eram fundamentais em cada uma das cenas. Da mesma forma 
que o enredo foi esquematizado, os personagens também foram coloca-
dos lado a lado em uma tentativa de aprender como eles se comportavam 
naquelas situações. Assim, alguns personagens foram se destacando devi-
do às suas interações e relações com os demais, mas principalmente pela 
contribuição que ofereciam ao desenvolvimento da história (Figura 10).

Nas pórximas páginas, estão reproduzidos os esquemas que organizam 
visualmente tanto a narrativa, quanto as relações entre os personagens.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Figura 7: Esquematização dos acontecimentos em “Emma (AUSTEN, 1815)
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VOLUME 2
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Figura 8: Esquematização dos acontecimentos em “Emma (AUSTEN, 1815)
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Figura 9: Esquematização dos acontecimentos em “Emma (AUSTEN, 1815)
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Figura 10: Esquematização das relações entre os principais personagens de “Emma (AUSTEN, 1815)



Uma vez finalizadas as esquematizações da narrativa e das relações entre 
os personagens, os principais acontecimentos de cada um dos volumes fo-
ram selecionados para compor o planejamento de cenas, que daria origem 
ao storyboard, como pode ser observado nas Figuras 11 e 12.

Figura 11 e 12: Storyboard do início do primeiro volume de “Emma (AUSTEN, 1815)
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A principal contribuição do storyboard foi a de organizar visualmente as 

cenas selecionadas anteriormente e guiar as próximas etapas do projeto. 

O exercício de elaboração do mesmo permitiu estudar as possibilidades 

de representação, principalmente, no que diz respeito ao movimento dos 

personagens em cena. Nele, os personagens foram desenhados de manei-

ra genérica e não se encontram finalizados. Em outras palavras, a forma 

como os personagens e objetos se encontram retratados no storyboard, in-

fluenciaram a forma final das ilustrações, de modo que alguns elementos 

ali contidos acabaram entrarando para a versão final do livro-imagem, ao 

mesmo tempo que outros, foram acrescentados ou extensivamente mo-

dificados.

De qualquer forma, assim que o storyboard foi concluído, deu-se início ao 

estudo das caracaterísticas dos personagens. Nesta etapa, foi essencial re-

tornar ao texto e dele retirar a descrição dos atributos físicos e comporta-

mentais de cada um deles, a fim de refletir como isso poderia ser expresso 

por meio de imagens. 

Dito isso, é importante relembrar que a escrita de Austen não era muito 

descritiva e, portanto, não conta com extensos relatos sobre a forma física 

dos personagens. Desse modo, salvo algumas exceções, os desenhos de 

suas formas e proporções, bem como de seus cabelos e roupas, acabaram 

retratando muito mais a personalidade de cada um, do que configurando 

uma representação visual de como a autora os imaginava.

Como foi mencionado anteriormente, o romance “Emma” não conta 

com um grande número de personagens ativos. A personagem com maior 

participação na história é justamente a protagonista e, além dela, o número 

de personagens falantes é limitado. Para reimaginar esta história em ima-

gens, a narrativa original teve de ser sintetizada ao máximo. 

De forma geral, livros-imagem trabalham com um número reduzido de 

ilustrações para que a quantidade excessiva de informações visuais não 

atrapalhe o entendimento da narrativa. Por isso, um dos cuidados tomados 
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durante o processo de elaboração das imagens foi o de garantir que elas 

mantivessem uma certa lógica interna, para que, ao final, o leitor fosse 

capaz de compreender a mensagem de forma efetiva. Assim, retomando o 

esquema que organiza as relações entre os personagens ativos, o próximo 

passo foi distribuí-los ao longo do planejamento da narrativa de forma que a 

participação de alguns deles ficasse reduzida a apenas um dos três volumes. 

Essa escolha foi feita para que o grande número de personagens em cena 

não confundisse o leitor e o distraísse a ponto de comprometer sua leitura. 

Por isso, no primeiro volume são apresentados tanto os personagens fixos 

da história, que aparecerão em todos os três volumes – Emma Woodhou-

se, Harriet Smith, George Knightley e Sr. Elton -, assim como dois perso-

nagens que são fundamentais no início da história, mas que não possuem 

uma participação tão marcante ao longo do livro e, por isso, figuraram 

apenas nas primeiras imagens do primeiro volume – Srta. Taylor/ Sra. 

Weston e Sr. Weston.

OS PERSONAGENS

A seguir, encontram-se explicações sobre o pensamento por trás da cria-

ção dos desenhos de cada um dos personagens.

EMMA WOODHOUSE

O primeiro aspecto que foi definido em relação à aparência de todos os 

personagens foi o formato do rosto e a proporção da cabeça e do pescoço 

em relação ao restante do corpo. No desenho a seguir (Figura 13), pode-se 

observar que Emma possui um rosto pequeno em relação ao pescoço. A 

ideia de um pescoço longilíneo surgiu justamente da postura da protago-

nista em relação ao demais personagens. Por acreditar ser superior, Emma 

está literalmente acima dos outros. 

Quase sempre retratada, dentro do livro-imagem, com a cabeça ligeiramente 

levantada, é importante ressaltar que seu queixo nunca está inclinado para 

baixo. 



128

O cabelo reforça essa impressão, uma vez que a franja, que encobre o pon-

to onde estariam seus olhos, faz com que a cabeça pareça sempre apontar 

para cima.

Ainda no que diz respeito ao cabelo, a trança remete ao hábito que a per-

sonagem tem de tramar esquemas e tecer histórias. Além disso, ao mesmo 

tempo em que está preso – como a personagem se sente presa dentro das 

regras de sua sociedade estagnada – a trança longa confere certo movi-

mento a ele, criando vida própria ao longo do livro e ajudando a refor-

çar a ilusão de movimento conforme a personagem desliza pela página. 

Quanto à sua roupa, também foram colocados ali alguns elementos que 

fazem referência à história e ao seu comportamento. Um exemplo disso 

são as flechas desenhadas que saem da parte de cima do vestido em dire-

ção aos corações, na altura de sua cintura, remetendo a diversos autores 

que, ao longo dos anos, estabeleceram relações entre a personagem e o 

mito do cupido.

Figura 13: Esboço da personagem Emma Woodhouse 
para o livro-imagem “A Imaginista”
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SRTA. TAYLOR/ 

SRA. WESTON

Nesta segunda imagem (Figu-

ra 14), podemos observar o 

desenho da Srta. Taylor/ Sra. 

Weston. No início da história 

original, a governanta, respon-

sável pela criação de Emma, 

se casa com o Sr. Weston. 

Por isso, apesar de ser sem-

pre representada no livro-ima-

gem com o mesmo vestido e o 

mesmo penteado (uma escolha 

que foi feita para não confundir 

o  leitor), a diferenciação entre 

as duas fases de seu vida se dá 

Figura 14: Esboço da personagem 
Srta. Taylor/ Sra. Weston

pela presença ou não do véu em sua cabeça. Assim, em um primeiro mo-

mento da história, quando a personagem ainda se chama Srta. Taylor, ela 

aparece representada sem o véu, enquanto que em um segundo momento, 

ela surge vestida de noiva.

Tendo em mente que a personagem é como uma segunda mãe para a pro-

tagonista, ambos os desenhos guardam uma certa semelhança. Em relação 

ao cabelo, embora pareçam inicialmente diferentes, os dois estão presos 

sempre na mesma lateral. Além disso, a forma como a franja cobre a parte 

superior do rosto também remete ao penteado utilizado por Emma. Do 

mesmo modo, a parte de cima da sua saia possui listras iguais às que cons-

tituem o vestido da protagonista. 

Outras características importantes do vestido incluem: o peito em formato 

de coração e a padronagem de símbolos do infinito que compõem a barra 

da saia e do véu. Aqui, o infinito simboliza os laços criados entre a gover-

nanta e Emma e se encontra representado também, de forma indireta, no 

formato do corpo da personagem.
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SR. WESTON

O Sr. Weston, representado na imagem acima (Figura 15) é descrito na 
obra original como sendo um homem mais velho. Sabendo disso, optou-
-se por retratá-lo com barba e bigode. Pelo mesmo motivo, seu cabelo só 
aparece nas laterais da cabeça, deixando subentendido um princípio de 
calvície. 

O terno, a cartola, a gravata e as abotoaduras da camisa parecem uma esco-
lha natural para um noivo no dia de seu casamento, mas, dentro do contex-
to da obra original, eles são também símbolos de uma posição social eleva-
da. O Sr. Weston é um militar aposentado que, apesar de possuir uma vida 
confortável, não se encontra no mesmo nível social que os Woodhouse ou 
os Knightley, por exemplo. Apesar de ser respeitado dentro da sociedade 
em que vive, ele tem consciência, assim como Emma, de que a sua situação 
é, e sempre será, inferior à dela. Por isso, sua altura dentro das páginas do 
livro-imagem é invariavelmente menor do que a da protagonista. A cartola, 
no entanto, ajuda a compensar a sua estatura, representando tanto a estima 
e o respeito que a heroína sente por Mr. Weston, quanto a vontade que ele 
tem de ser valorizado por aqueles que estão ao seu redor. Desse modo, ele 
busca nesses elementos (no terno, na cartola, na gravata e nas abotoaduras) 

uma forma de autoafirmação e 
compensação social. Por últi-
mo, é necessário ressaltar que 
tanto a faixa da cartola quanto 
a lapela do terno apresentam a 
mesma estampa. Esta padro-
nagem é uma simplificação da 
rosa dos ventos ou rosa náutica, 
utilizada como um instrumento 
de navegação. Seu formato de 
estrela indica os pontos carde-
ais e mostra as direções. Assim, 
além de remeter à antiga fun-
ção do oficial, o símbolo tem 
relação com a história pessoal 
do personagem, uma vez que 
o Sr. Weston passa boa parte 
da narrativa tentando reesta-
belecer sua vida, reencontrar 
seu filho e, consequentemente, 
encontrar seu lugar no mundo.

Figura 15: Esboço do personagem Sr. Weston
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HARRIET SMITH

Uma das poucas personagens que possuem alguma descrição física no li-
vro original, Harriet Smith (Figura 16) é a menor de todos os personagens. 
Na história, ela é filha ilegítima de um desconhecido e, por isso, vista com 
inferioridade por toda a sociedade de Highbury. Dessa forma, por maior 
que seja a amizade entre ela e Emma, a diferença de altura entre as duas 
personagens é visível nesta representação.

Caracterizada pelo narrador como uma espécie de boneca, quase todos 
os atributos visuais dela dentro do livro-imagem remetem à esta ideia, a co-
meçar pelo formato do rosto e do corpo, pelo modelo dos sapatos e pelo 
tipo de vestido. O cabelo bagunçado é oposto ao de Emma e as boche-
chas ruborizadas, redondas e em destaque, representam uma parte muito 
importante da sua personalidade, ao mesmo tempo em que reafirmam as 
palavras utilizadas por Austen para descrevê-la. Em seu vestido não há 
padronagens, mas os múltiplos corações e as linhas que saem deles, repre-
sentam a facilidade com que Harriet se apaixona ao longo da história. Da 
mesma forma, a versão final da saia, contida no livro imagem, mostra uma 
série de riscos que remetem a confeitos e que aludem à sua personalidade 
doce, tantas vezes mencionada por Emma ao longo do romance.

Figura 16: Esboço da personagem 
Harriet Smith
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GEORGE KNIGHTLEY

O Sr. Knightley (Figura 17) é o personagem mais simétrico de toda a his-

tória. O formato quadrado de sua cabeça e de seu corpo, assim como a 

estampa xadrez de seu fraque, indicam a retidão de seu caráter. Do mesmo 

modo que ocorre com Emma, seu cabelo também aponta para cima, indi-

cando uma certa superioridade em relação aos demais, mas isso acontece 

de forma muito mais sutil, o que sugere que ele possui uma postura muito 

menos hierarquizante do que a dela. 

Ainda em relação à roupa, pode-se observar que, ao mesmo tempo em 

que se veste usando alguns elementos extremamente formais (como, por 

exemplo, a camisa, o colete, a gravata e o próprio fraque), o personagem 

também tem um aspecto jovial devido à estampa do fraque e da gravata. 

Além disso, por ser mais velho do que a protagonista, George Knightley, 

assim como o Sr. Weston, é retratado de barba, e o coração que se forma 

ao redor de sua boca faz referência à forma como ele dirige suas palavars 

a Emma.

Figura 17: Esboço do personagem 
George Knightley
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SR. ELTON

O Sr. Elton (Figura 18) é um pároco na história original e, embora isso não 
lhe garanta uma posição social elevada, ele compartilha da mesma ilusão 
de superioridade que Emma. Uma figura esguia, de braços e pernas com-
pridos e pescoço alongado, o personagem possui um topete atrevido que 
reflete sua ousadia e petulância. Seu cabelo também é caracterizado por 
uma mecha solta perto da altura dos olhos, que por causa da sua ponta 
bipartida, lembra a língua de uma cobra e remete à sua personalidade inte-
resseira e traiçoeira. Da mesma forma, seu rosto, alongado e em formato 
de triângulo, muito tem a ver com a instabilidade de seu caráter.

No primeiro volume do livro-imagem, ele utiliza um suéter listrado, como 
uma forma de dissimular a sua integridade, mas assim que suas verdadeiras 
intenções são reveladas (no final do volume um), a ideia é que a roupa usa-
da nos volumes dois e três seja diferente da que foi apresentada aqui. Ao 
contrário do suéter, os suspensórios seriam mantidos, pois são elementos 
essenciais e que têm muito a dizer sobre visão de mundo do personagem. 
Olhando atentamente, pode-se perceber que a padronagem dos suspen-
sórios é formada por pequenos cifrões e, com isso, inferir que a ética e os 
interesses do personagem são guiados pela sua ambição financeira.

Figura 18: Esboço do personagem 
Sr. Elton
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AS ILUSTRAÇÕES

Com os desenhos dos personagens definidos, o próximo passo da pesqui-

sa consistiu na elaboração das ilustrações em si. No romance “Emma”, a 

história se passa ao longo de um ano e é caracterizada pelo ritmo lento 

com que os eventos acontecem. Da mesma forma que os diálogos e os 

assuntos se repetem, o tempo passa devagar, e a falta de novidades alia-

da à mesmice cotidiana criam uma espécie de círculo vicioso do qual os 

personagens se tornam reféns. Sabendo disso, por conta da repetição e 

das idas e vindas dos personagens, manter a ordem dos acontecimentos 

poderia acabar impedindo a fluidez da leitura. Dessa forma, optou-se por 

retratar os acontecimentos como se eles acontecessem em uma sequência 

ininterrupta.

Pelos mesmos motivos, as cores foram utilizadas de forma limitada. Sus-

tentáculos importantes na criação de ilustrações, as cores atraem a curio-

sidade e prendem a atenção dos leitores, mas se utilizadas em excesso, po-

dem ter o efeito oposto. Além de facilitarem a compreensão da narrativa, 

no caso desta pesquisa, a quantidade limitada e invariável das cores reflete 

também a constância da história e o número restrito de acontecimentos. 

Em outras palavras, as cores em “A Imaginista” não variam porque esta 

não é uma história marcada por grandes reviravoltas. A escolha de tons de 

vermelho e de azul se deu pela necessidade de escolher uma cor que fosse 

suave o suficiente para estar presente em todas as imagens de forma pre-

ponderante (azul) e outra que pudesse fazer seu contraponto, destacando 

partes-chave do desenho (vermelho). Dentro do contexto das imagens 

criadas, o vermelho foi escolhido para fazer saltar na página detalhes im-

portantes sobre a caracterizacão e a personalidade de cada um dos per-

sonagens, inclusive a imaginação de Emma. Isso explica, por exemplo, 

porque as primeiras cenas do livro-imagem são completamente vermelhas, 

uma vez que o que está acontecendo ali, na verdade, está se passando ape-

nas dentro da realidade alternativa criada pela protagonista em sua mente.

Após definir o roteiro, a caracterização dos personagens e as cores a se-

rem utilizadas, deu-se início à uma série de testes que visaram encontrar a 

técnica mais adequada para o projeto. Estes testes, incluíram gravações de 

imagens na madeira (xilogravura), no linóleo (linogravura) e na chapa de co-

bre (gravura em metal). O processo e os resultados desta investigação podem 

ser conferidos nas imagens a seguir (Figuras, 19, 20, 21 e 22):
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Figura 19: Teste de gravação em madeira 
(xilogravura). Impressão.

Figura 20: Teste de gravação em linóleo 
(linogravura). Impressão.
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Figura 21: Teste de gravação em chapa de cobre (gravura em metal). Matriz. Figura 22: Teste de gravação em chapa de cobre (gravura em metal).Impressão.
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Após estas tentativas, porém, uma outra opção pareceu mais interessan-
te: o bordado livre, uma técnica secular que raramente é utilizada para a 
elaboração de ilustrações. Muito popular na época em que o romance foi 
escrito, o aprendizado do bordado era quase um pré-requisito na vida de 
qualquer jovem, inclusive da própria autora, que segundo relatos da época, 
os executava com maestria. No entanto, mais importante do que a relação 
temporal que a técnica estabelece com o romance é a relação que a sua 
materialidade mantém com a história criada por Jane Austen em 1815.

Foi pensando na forma como Emma tramava esquemas e manipulava a 
sociedade ao seu redor que escolheu-se essa técnica. As tramas do tecido 
podem ser vistas como a representação visual das teias que Emma tecia, 
as linhas que ali figuram remetem ao desenrolar das situações e à forma 
como a protagonista os costurava para atender aos seus interesses, e os 
pontos, um após o outro, são a materialização da repetição tão presente 
nos diálogos da obra.

No que diz respeito à técnica, algumas etapas precisaram ser cumpridas 
antes que os rascunhos fossem transformados no que viria a ser o resul-
tado final. Antes mesmo de escolher os materiais (linhas, agulha, pinça, 
bastidor e tecido), foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a técnica 

Figura 23:  Material utilizado na técnica do bordado livre.
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e sobre os tipos de pontos que poderiam ser utilizados. Depois de sele-

cionar alguns, foi criado uma espécie de gabarito (Figura 25), um pedaço 

de tecido onde os pontos foram testados e praticados para entender como 

eles poderiam interagir entre si, criar variações e serem utilizados nos de-

senhos elaborados.

Após planejar como cada ponto integraria os desenhos, os rascunhos fo-

ram cuidadosamente transferidos a lápis para o tecido, com o auxílio de 

uma mesa de luz, de forma a evitar que qualquer imperfeição na transfe-

rência comprometesse a continuidade das imagens. Aparentemente sim-

ples, o processo de ilustrar com agulha e linha envolveu um período de 

adaptação para aprender como trabalhar texturas, volumes, luzes e som-

bras no tecido, e, assim conseguir o efeito desejado. De forma geral, a 

maior preocupação ao longo da criação das ilustrações era garantir uma 

certa unidade visual entre os vários fragmentos, de forma que ao olhar 

para as imagens como um todo, o leitor pudesse ter espaços vazios e res-

piros que compensassem a sobrecarga de informação visual que algumas 

partes do desenho possuem.

Figura 24:  Material utilizado na técnica do bordado livre.
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Figura 25:  Gabarito de pontos.

Logo após a finalização da primeira cena, o avesso do tecido que era apenas 
um coadjuvante, uma consequência inconveninete e inevitável, se mostrou 
tão impactante visualmente quanto o bordado em si. Foi então que ficou 
evidente a necessidade de incluí-lo, de alguma forma, no resultado final.

Ao desenhar as cenas do livro-imagem, privilegiou-se a visão que a protago-
nista tem do mundo ao seu redor. Por isso, os acontecimentos retratados e 
a forma como eles ocorrem são um reflexo da forma como ela os enxerga 
e, do mesmo modo, as situações que apresentaram pouco impacto para os 
seus planos ou que ela preferiu fingir que não existiram, não estão repre-
sentadas ali. Assim, a parte frontal do bordado é a versão “melhorada” do 
mundo interno de Emma, enquanto que o avesso, com seus nós, arrema-
tes e trançar de linhas, mostram os bastidores desse mundo e não deixam 
esquecer que a realidade é povoada por imperfeições.

Dito isso, com a finalização dos bordados foi preciso encontrar uma 
forma de digitalizar e reproduzir tanto a frente quanto o verso do teci-
do. Por causa do processo, que envolvia prender o tecido em um bas-
tidor para garantir que ele estivesse suficientemente esticado durante 
a execução dos pontos, ao final de alguns dias, o tecido se encontrava 
amassado demais para ser fotografado sem nenhum tipo de suporte. 
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Além disso, a grande concentração de pontos em algumas áreas, acabaram 
enrrugando o tecido, o que ficaria bem visível em uma digitalização e pre-
judicaria a continuidade dos desenhos.

Foi pesquisando algumas opções que encontrou-se a solução. Esticar os 
tecidos em chassis de madeira como se fossem telas de pintura, garantiria 
que a imagem pudesse ser vista dos dois lados, ao mesmo tempo em que 
permaneceria esticada. No entanto, para ter certeza que o registro das 
emendas entre as imagens estivesse no lugar certo, antes de grampear o 
tecido na madeira, foi necessário fazer uma marcação com alfinetes. A de-
limitação permitiu saber os limites da página do livro e serviu para impedir 
que o tecido fosse esticado em excesso, encobrindo parte da imagem, ou 
que, ao contrário, não fosse esticado o suficiente, e acabasse comprome-
tendo as emendas.

Os quadros foram fotografados em estúdio e as imagens foram tratadas 
no computador para que as cores, quando impressas, se aproximassem ao 
máximo dos tons de linhas utilizados. O processo de tratamento e dia-
gramação das imagens foi longo. A primeira decisão a ser tomada quanto 
à diagramação foi definir as dimensões do livro-imagem. Observando as 
ilustrações e a reprodução, lado a lado, é visível que o tecido bordado é 

Figura 26:  Chassis que foram utilizados  para esticar o tecido e 
prepará-lo para ser fotografado em estúdio.
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50% maior que a edição impressa. A razão para isso é que um livro com 

dimensões menores tem maior relação com o estilo minimalista da autora. 

Jane Austen trabalhava com um escopo reduzido, chegando a relatar isso 

em algumas cartas, onde afirmou que o seu estilo condensado consistia em 

pintar “imagens da vida doméstica em ambientes rurais sobre um pequeno 

pedaço de marfim utilizando um pincel tão pequeno, que era necessário 

muito trabalho para produzir efeitos mínimos”.  Sabendo que “Emma” 

é um microcosmos que apresenta, por meio de detalhes sutis e nuances 

quase imperceptíveis, o comportamento social da época, as dimensões re-

duzidas do livro são mais condinzentes com a história como um todo.

Seguindo o mesmo raciocínio, a capa foi desenhada para conter um nú-

mero mínimo de elementos. Sabendo que os livros-imagem são, por defi-

nição, formados somente por imagens, as únicas palavras escritas do livro 

estão na sua capa e contracapa. Na primeira, o título “A Imaginista”, cujo 

significado já foi explicado mais de uma vez ao longo deste relato, se apre-

senta com as duas cores utilizadas no miolo do livro (vermelho e azul) e 

espelhado horizontalmente de forma a referenciar, mais uma vez, a dupla 

camada da narrativa. Já a contracapa, possui uma citação de um dos capí-

tulos finais do romance, que resume o enredo da história.

Com tudo pronto, a última etapa compreendeu a finalização da diagrama-
ção, a impressão e a encadernação do volume. Porém, antes de decidir qual 
seria a melhor finalização, foram realizados dois testes de formatos dife-
rentes. O primeiro foi o livro sanfona que possibilitou uma maior variedade 
de visualizações das imagens, uma vez que tanto a frente quanto o verso se 
encontravam igualmente visíveis e que a sequência poderia ser vista tanto 
aos pares, como de uma só vez, aberto como uma imagem única em um 
mural. No entanto, ao mesmo tempo permitia uma maior flexibilidade de 
leitura, o fato de conter imagens na frente e no verso, encadernadas de 
forma contínua, significava que algumas emendas poderiam aparecer e, 
consequentemente, interferir nas imagens, chamando a atenção do leitor 
para si.

Por essa e outras razões, fez-se a opção por um segundo tipo de encader-
nação: o chamado “livro surpresa”. Aparentemente um livro normal, seu 
segredo está em ser costurado ao contrário. Quando uma encadernação 
deste tipo é feita, as páginas emparelhadas são impressas frente e verso e 
dobradas de forma que a abertura fique voltada para a parte interna do 
livro e a dobra fique para fora. As folhas, costuradas como páginas soltas 
ficam mais grossas de forma que o leitor perceba que existe algo de in-
comum ali. Acompanhados por um instrumento cortante, os leitores são, 
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então, encorajados a rasgar as dobras para revelar as imagens que se en-
contram no interior do livro. Dado o significado do avesso para este livro-
-imagem, a sua apresentação na parte interna do livro, faz com que o lado 
oculto da história vá se revelando aos poucos, o que o torna ainda mais 
interessante enquanto recurso gráfico. Embora, nesta versão, as imagens 
devam, necessariamente ser visualizadas aos pares, isso não compromete 
o entendimento da narrativa ou o engajamento do leitor. Dessa forma,  
a impressão foi finalizada com este tipo de acabamento e a pesquisa foi 
concluída.

Figura 27:  O mesmo desenho que foi utilizado nos testes, 
agora em sua versão final.
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SOBRE A PESQUISA

Quando tudo era apenas um projeto, o principal objetivo que norteava a 
pesquisa era a criação de um livro-imagem que permitisse compreender, por 
meio da experiência prática, como uma narrativa pode ser contada visual-
mente. Assim, foi utilizando referências teóricas para fundamentar e guiar 
a prática artística que esta pesquisa produziu uma reimaginação visual do 
primeiro volume da obra “Emma”.

Para que isso fosse possível, porém, primeiramente foi necessário estudar 
o conceito de transcriação, amplamente utilizado por Campos em suas tra-
duções de poesias, para depois aplicá-lo no contexto desta pesquisa. No 
que diz respeito à reimaginação, o grande desafio deste trabalho esteve jus-
tamente na apropriação e expansão do conceito para que ele pudesse ser 
aplicado em um texto em prosa, já que, apesar da linguagem ser de grande 
importância para o romance, o texto não é poético.

Partindo da noção de reimaginação como uma forma de tradução criativa, buscou-
-se nas referências que estudam a configuração formal dos livros ilustra-
dos, subsídios para alimentar a prática. Tal bibliografia contribuiu para a 
compreensão de como os elementos estruturais da imagem (composição, 
formas, linhas, traços, cores, entre outros) e da própria confecção do livro 
enquanto objeto (margens, dobras, formato, capa, guardas, e assim por 
diante) poderiam ajudar a contar esta história.

Mais do que isso, também, a pesquisa pela prática, bem como os relatos 
de artistas e ilustradores, contidos nesta bibliografia, auxiliaram a compre-
ender como funciona o processo criativo de produção de um livro-imagem. 
No entanto, conforme a pesquisa foi avançando, foi ficando cada vez mais 
evidente que conhecer somente as etapas e técnicas do fazer artístico não 
são suficientes para a produção de um livro. Nas palavras de Suzy Lee, em 
seu livro “A trilogia da margem”, publicado no Brasil em 2012 (p. 103):

“O criador tem de ser o ilustrador, o escritor, o editor, o designer, 
o impressor, o encadernador e sua própria casa editorial ao mes-
mo tempo. Não quero dizer que o criador tenha que fazer tudo 
isso sozinho, mas tem de estar envolvido de maneira consciente 
no processo, de maneira integral, embora na prática apenas possa 
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participar de algumas partes. Quando se faz um livro é necessária 
a cooperação e a inspiração das muitas pessoas envolvidas. O 
criador deve desenvolver a compreensão do todo, pela vivência 
do processo com uma ideia geral em mente.”

Dessa forma, a experiência prática que caracterizou esta pesquisa permitiu 
adquirir os conhecimentos previstos e já referienciados no projeto, mas 
também propiciou reflexões críticas em relação ao processo e contou com 
imprevistos e situações de aprendizagem que muito contribuiram para os 
resultados aqui relatados.

Figura 28:  Exemplo de uma das ilustrações em andamento, 
durante o processo de criação.
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– VOLUME 1 –

GIOVANNA CORRÊA LUCCI

[...] É raro, muito raro, que a completa verdade 
constitua qualquer denotação humana, 

são raras as vezes em que algo 
não é um pouco ocultado 

ou um pouco mal interpretado. [...]
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