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Conclusão 

 

 

Ao ponderar sobre a necessidade de renovar, através das técnicas de 

escrita alternativas, os métodos narrativos dominantes na ficção inglesa sua 

contemporânea, Woolf confessa em “The Russian Point of View”: 

 

It is the soul that matters, its passion, its tumult, its astonishing medley of 

beauty and vileness. And if our voices suddenly rise into shrieks of laughter, or if 

we are shaken by the most violent sobbing, what more natural? – it hardly calls 

for remark. The pace at which we are living is so tremendous that sparks must 

rush off our wheels as we fly. Moreover, when the speed is thus increased and the 

elements of the soul are seen, not separately in scenes of humour or scenes of 

passion, as our slower English minds conceive them, but streaked, involved, 

inextricably confused, a new panorama of the human mind is revealed. (RPV 179) 

 

As narrativas breves analisadas no âmbito da presente dissertação 

manifestam, cada uma à sua maneira, uma notável afinidade com a 

incessante procura de novas formas literárias propícias à interpretação e 

posterior representação estética do espírito fragmentado e indefinido, 

característico da realidade da época. Avaliados em conjunto, os textos 

narrativos de Turgenev e Woolf tendem estabelecer uma relação de 

continuidade no desenvolvimento dos princípios criativos, perceptível 

sobretudo numa progressiva aproximação a instrumentos narrativos 

inovadores, capazes de revelar e problematizar a complexidade da alma e 

do coração humano.  

Como exemplificado ao longo da investigação realizada, em 

Sketches from a Hunter’s Album, os elementos narrativos característicos do 

método realista convivem de uma forma harmoniosa com as tendências 
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estilísticas denunciadoras das profundas manifestações psicológicas da 

personagem literária. Na maioria dos casos, as mesmas veiculam de um 

modo eficaz a problemática de carácter histórico-social da vida 

contemporânea.  

Conforme demonstrado no segundo capítulo, a escrita modernista 

de Woolf, como apresentada em narrativas breves analisadas, reconhece a 

validade literária e o impacto estilístico que as técnicas narrativas de 

sugestividade e de “psicologia oculta”, praticadas por Turgenev na sua 

obra, condicionam a estrutura formal e a articulação do conteúdo temático 

da narrativa breve. 

Nelas a escritora revê, no fundo, as origens das intensas 

transformações a nível estilístico empreendidas pela ficção narrativa 

inglesa na confluência de dois séculos – XIX e XX – cuja conjuntura 

histórica, compreendida entre a discontinuidade e a fragmentação, vem a 

favorecer a inconclusividade e o espírito de indefinição. Realça-se, deste 

modo, na ficção narrativa em geral, e nas narrativas breves de autoria de 

Woolf em particular, analisadas no terceiro capítulo do actual estudo, a 

estreita interacção estabelecida entre a sua organização estrutural e a 

intensidade do desenvolvimento temático, sendo estas duas facetas 

criativas consideradas como indispensáveis à formação da estética literária 

que está nas origens da constituição da ficção breve modernista. 

Como demonstrado ao longo da presente dissertação, a organização 

formal da narrativa breve de Woolf surge frequentemente articulada como 

veículo principal ao seu conteúdo temático, revestido de profundas 

reflexões, filtradas pelo fluxo da consciência individual, acerca da situação 

social, política e económica, experienciada na sua época histórica. Desta 

perspectiva de análise, o contacto criativo, empreendido pela escritora com 

a obra narrativa de Tutgenev, favorece o desenvolvimento das técnicas de 
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escrita capazes de revelar a problemática histórica vivida na modernidade 

através de um olhar introspectivo, que proporciona o acesso não mediado 

ao mundo interior da personagem literária. Nisso reside, do ponto de vista 

da escritora, uma das inovações literárias mais importantes na ficção 

inglesa da época, através da qual se consegue articular não apenas os 

complexos processos da consciência em confronto com a realidade 

contemporânea, como também as profundas questões de raiz filosófica, 

relacionadas com a problemática intemporal da condição humana. 

            Alguns estudos críticos dedicados à narrativa breve de Woolf 

procuram realçar a presença de uma progressiva evolução dos instrumentos 

narrativos utilizados na sua composição através da organização 

cronológica das mesmas. De facto, pode-se verificar, na abordagem do 

desenvolvimento temático e da organização formal das narrativas breves 

que integram o volume The Complete Shorter Fiction, uma nítida 

tendência para abandonar os pressupostos estilísticos dos métodos de 

escrita tradicionais – tais como a linearidade no desenvolvimento 

sequencial da narrativa, ou a presença do narrador omnisciente, entre 

outros, – a favor de uma estrutura composicional incoerente, inconclusiva, 

articulada através do recurso ao discurso indirecto livre, a aparente 

espontaneidade de expressão, atingida pelo acesso aos complexos 

processos do fluxo da consciência e à técnica literária da sugestividade.   

O objectivo principal da presente investigação não reside, porém, 

na tentativa de relacionar as inovações literárias empreendidas na ficção 

breve de Woolf em conformidade com o seu desenvolvimento cronológico. 

A sua narrativa mostra, no fundo, um vasto leque de elementos estilísticos 

e de variações temáticas, cuja articulação revela a manifestação de uma 

atitude artística e criativa perante a escrita: esta centra-se, como a presente 

dissertação procura demonstrar, na abertura para os novos horizontes 
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literários, capazes de expandir as perspectivas criativas de arte narrativa, 

através de permanente contacto com métodos alternativos de ver e 

interpretar a problemática da realidade. A constante simbiose entre os 

diferentes estilos e matérias temáticas, resultante de interacção com o seu 

próprio espaço e com o terreno literário russo da segunda metade do século 

XIX, proporciona à narrativa breve de Woolf uma inegável riqueza, 

reveladora, por um lado, das complexas questões relacionadas com a 

experiência da modernidade, e, por outro, com os eternos dilemas 

existenciais da condição humana.  

Ao ler a narrativa breve de Woolf efectivamente confrontamos um 

vasto território de diferença, que preza a multiplicidade de vozes, diálogo 

permanente, expansão para as novas perspectivas artísticas, liberdade e 

aparente espontaneidade estilística, convidando a problematizar, no acto de 

leitura, o sentido da realidade. Esta, por sua vez, deixa de ser encarada 

como uma entidade fixa e estável, passando a ser interpretada através de 

confronto de diferentes facetas em permanente devir, alternantes no seu 

movimento contínuo.  

A perspectiva de estudo desenvolvida no âmbito do presente 

trabalho é apenas uma das facetas temáticas e estilísticas a proporcionar 

riqueza estética à narrativa breve de V. Woolf. Cremos que a mesma ajude 

a contribuir para uma aproximação mais detalhada aos mecanismos 

literários que gerem a composição da ficção breve da escritora, abrindo 

caminho ao alcance de novos horizontes da sua abordagem temática e um 

entendimento mais aprofundado dos elementos significativos vigentes na 

sua apresentação formal. Tencionamos que esta dissertação colabore na 

construção de mais uma perspectiva para um estudo integrado da ficção 

breve de Virginia Woolf, sendo a sua principal atenção centrada na análise 
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da interiorização e posterior aplicação na narrativa modernista de alguns 

métodos de escrita desenvolvidos por Ivan Turgenev na sua obra.  

Desta forma, simplesmente não concluimos, apenas continuamos a 

contemplar e a aprender as  “infinitas possibilidades da arte” que a ficção 

breve de Virginia Woolf oferece: 

 

    It is the sense that there is no answer, that if honestly examined life 

presents question after question which must be left to sound on and on after the 

story is over in hopeless interrogation that fills us with a deep, and finally with a 

resentful, despair. (…) 

    And if we can imagine the art of fiction come alive and standing in our 

midst, she would undoubtedly bid us break her and bully her, as well as honour 

and love her, for so her youth is renewed and her sovereignty assured. (MF 154)               

      


