
Resumo 

 

Esta dissertação dedica-se ao estudo da ficção breve de Virginia 

Woolf, publicada em A Haunted House, The Complete Shorter Fiction, 

articulado sob a perspectiva de análise da interacção criativa por ela 

estabelecida com as técnicas de escrita dominantes na literatura russa 

da segunda metade do século XIX, nomeadamente em Sketches from a 

Hunter’s Album de Ivan Turgenev.  

A dissertação encontra-se dividida em três partes, que visam 

providenciar um entendimento da complexidade do contexto histórico-

literário da Rússia do século XIX e da Inglaterra dos inícios do século 

XX, com o objectivo de destacar os pontos de contacto relevantes entre 

os métodos de escrita praticados por Turgenev e os instrumentos 

narrativos inovadores desenvolvidos por Woolf na criação da sua ficção 

breve.  

Deste modo, a primeira parte da dissertação centra-se na 

abordagem do contexto histórico, social e cultural vivido na Inglaterra 

nos inícios do século XX e na Rússia em meados do século XIX, tendo 

em atenção a perspectiva de afastamento mas também de subtil 

aproximação, relativamente ao cenário da existência e da percepção da 

realidade, entre os dois espaços. 

A segunda parte coloca a principal ênfase na análise da 

interacção estético-literária entre a escrita de Turgenev e o desejo de 

renovar os materiais temáticos e os métodos de narrar uma histórica 

cultivado por Woolf. Aqui, o enfoque mais importante situa-se no 

estudo de correspondência, ensaios, diários e outras fontes publicadas 

dos escritores, cuja leitura ajuda a lançar luz sobre a natureza da relação 

literária entre os seus textos, assim como verificar de um modo 

aprofundado os aspectos estéticos importantes, tais como o recurso à 



“psicologia oculta” ou à técnica literária da sugestividade, que 

aproximam as aspirações criativas dos dois escritores.  

A terceira parte coloca em diálogo algumas das narrativas 

breves de Turgenev e Woolf, com a finalidade de revelar, através de 

uma análise literária detalhada, a relação de cumplicidade estética 

estabelecida entre as técnicas de escrita seguidas por Turgenev na sua 

obra e a presença dos elementos narrativos inovadores cultivada por  

Woolf ao longo da sua vida literária. 


