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Introdução 

 

 
Difference must become the element, the ultimate unity; it must therefore 

refer to other differences which never identify it but rather differentiate it. Each term 

in a series, being already a difference, must be put into variable relation with other 

terms, thereby constituting other series devoid of centre and convergence. Divergence 

and decentering must be affirmed in the series itself. Every object, every thing must 

see its own identity swallowed up in difference, each being no more than a difference 

between differences. Difference must be shown differing.   

Deleuze  

 

Ao reflectir sobre a relação de continuidade entre a formação de 

identidade e o conceito de diferença, a afirmação acima transcrita, de 

Gilles Deleuze, abre caminho à problematização do espírito 

fragmentado e multifacetado da época da modernidade, compreendida 

entre constante movimento e eterna alternância de formas e cores. 

Aqui, atribui-se a importância à perpétua interacção entre os diferentes 

elementos que compõem o mundo; este, por sua vez, não se apresenta 

como uma entidade fixa e estática, mas encontra-se descrito através de 

movimento e fluidez.  

Ao confrontarmos o argumento de Deleuze, pronunciado em 

Difference and Repetition (Deleuze 56) e considerado como um dos 

elementos significativos na formação da visão pós-estruturalista do 

conceito de diferença e de identidade, não podemos deixar de salientar 

uma nítida correspondência com algumas das considerações cultivadas 

pela estética literária modernista, expressas numa busca incessante de 

instrumentos narrativos representativos do espírito fragmentado e 

indefinido que caracteriza o sentido da realidade contemporânea. No 
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emblemático ensaio “Modern Fiction” (1925), Virginia Woolf pondera 

sobre a problemática da modernidade, cuja essência, perceptível na 

alternância de múltiplas imagens e sensações, deixa de ser 

efectivamente revelada através dos métodos de escrita convencionais: 

 

However this may be, the problem before the novelist at present, as 

we suppose it to have been in the past, is to contrive means of being free to set 

down what he chooses. He has to have the courage to say that what interests 

him is no longer ‘this’ but ‘that’: out of ‘that’ alone must he construct his 

work. For the moderns ‘that’, the point of interest, lies very likely in the dark 

places of psychology. At once, therefore, the accent falls a little differently; 

the emphasis is upon something hitherto ignored; at once a different outline of 

form becomes necessary, difficult for us to grasp, incomprehensible to our 

predecessors. (MF 152)   

 

Procurar dar expressão a dark places of psychology torna-se, de 

acordo com a maioria dos estudos críticos dedicados à literatura 

produzida durante a primeira metade do século XX, no ponto de partida 

principal na formação e posterior consolidação da estética literária do 

modernismo. Na obra de Woolf, a mesma converte-se na própria forma 

e conteúdo, cuja voz articula, dentro do espírito passageiro da 

modernidade, as eternas verdades relacionadas com a condição 

humana.       

Dar a conhecer, através do recurso a instrumentos narrativos 

inovadores, cuja constante interacção simbólica dentro do texto se 

converte nos seus principais contornos formais, o processo da 

percepção da realidade pela consciência moderna, constitui um dos 

elementos artísticos por excelência que gerem a composição da 

narrativa breve de Woolf. A incessante preocupação em questionar a 



 

 

3 

actualidade e a eficácia dos métodos literários tradicionais de narrar 

uma história, relacionada com a problematização da essência do 

próprio conceito de verdade na modernidade, atravessa toda a ficção 

breve da escritora. Em “The Mark on the Wall” (1917), uma das suas 

narrativas breves mais estudadas, articula-se a problemática da 

representação estética da realidade pela literatura sua contemporânea: 

 

As we face each other in omnibuses and underground railways we are 

looking into the mirror; that accounts for the vagueness, the gleam of 

glassiness, in our eyes. And the novelists in future will realize more and more 

the importance of these reflections, for of course there is not one reflection but 

an almost infinite number; those are the depths they will explore, those the 

phantoms they will pursue, leaving the description of reality more and more 

out of their stories. (MW 79-80) 

 

Como o excerto acima transcrito revela, o espírito da 

modernidade favorece o contacto entre múltiplas percepções da 

realidade – a nível interior e exterior – efectuadas pela consciência 

individual, que no contexto em questão não se encontra definida como 

uma entidade fixa e isolada; pelo contrário, atribui-se aqui extrema 

importância ao cenário da interacção entre a multiplicidade de reflexos 

e imagens, numa sucessão infinita de formas, cores, combinações. O 

conceito da verdade, como elemento fixo e imutável, jamais existirá 

nesse eterno movimento, assim como a espontaneidade do fluxo da 

consciência não se restringirá à estabilidade de contornos formais. Aqui 

reside, como a análise de algumas narrativas breves de Woolf mostrará 

adiante, a liberdade da força criativa, cuja articulação procura captar a 

natureza multifacetada da realidade contemporânea, definida pelo e 

através do conceito de diferença.
1
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“New forms for our new sensations”, – a afirmação pronunciada 

por Woolf em “Hours in a Library” (HL 60) pode ser considerada, 

efectivamente, como o elemento artístico essencial que percorre a 

composição de toda a ficção breve da escritora, reflectindo-se na 

estreita interacção estabelecida entre a sua forma e o conteúdo. O 

sentido da liberdade criativa, que envolve a representação temática e 

estrutural das suas narrativas breves, convive aqui com as infinitas 

possibilidades de arte revestidas na diversidade de temas, motivos, 

conteúdos, assim como na multiplicidade de formas, estilos e 

instrumentos narrativos.   

De acordo com o estudo crítico de Nena Skrbic – Wild 

Outbursts of Freedom – a ficção breve de Woolf representa, tanto pelo 

conteúdo temático como pela apresentação formal, o espírito 

fragmentado da modernidade, compreendido numa contínua interacção 

entre a multiplicidade de imagens, contornos estéticos, diversidade de 

percepções e de métodos narrativos. Ao escapar às normas de escrita 

tradicionais, as suas narrativas breves incorporam a consciência 

fragmentada e multifacetada da realidade contemporânea: nelas 

coexistem as múltiplas inspirações literárias que abrem caminho a 

diversidade estilística e variedade temática que caracteriza a literatura 

modernista.  

“It seems as if I succeed nowhere. Yet, I’m glad to find, I have 

acquired a little philosophy. It amounts to a sense of freedom. I write 

what I like writing and there’s an end of it” (D II: 166), – escreve 

Woolf, ao comentar a composição de algumas narrativas que integram 

a sua ficção breve. Em que consiste, para a escritora, o sentido da 

liberdade para o qual a sua filosofia de escrita tanto apela? Ao 

confrontarmos as narrativas breves de Woolf, deixamo-nos envolver 
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pela invulgar variedade temática e estilística que convive em harmonia 

com a extrema concisão narrativa, atingida através de recurso aos 

instrumentos de escrita que prezam a sugestividade, o jogo simbólico 

de imagens e metáforas, assim como ao apelo à inconclusividade. A 

combinação entre a brevidade formal e a profundidade temática permite 

à sua ficção breve articular complexas questões relacionadas com a 

problemática da sua época histórica, tal como ponderar sobre os eternos 

dilemas do coração humano, através de um só instante de atenção 

dirigido ao significado filosófico escondido sob o espírito passageiro de 

momento. A narrativa breve de Woolf representa, em si, o ponto de 

convergência da multiplicidade de visões e da diversidade de 

percepções que caracterizam a consciência moderna. Nisso consiste, 

segundo alguns estudos críticos, a originalidade formal e a riqueza 

temática da sua ficção breve.  

A presente dissertação dedica-se, de um modo aprofundado, à 

problematização de somente uma das vertentes críticas vigentes no 

estudo da obra narrativa de Woolf: o seu contacto criativo com a 

literatura russa da segunda metade do século XIX.  

No já referido ensaio “Modern Fiction”, Woolf pondera sobre a 

situação da literatura sua contemporânea, salientando a importância de 

conhecimento de métodos estéticos alternativos de ver e de dar a ver a 

essência da realidade, que muitas vezes provêm, segundo a escritora, da 

relação crítica estabelecida com outras literaturas. Relativamente à 

contribuição criativa da obra narrativa russa da segunda metade do 

século XIX, Woolf reflecte: 

 

The most elementary remarks upon modern English fiction can hardly 

avoid some mention of the Russian influence, and if the Russians are 
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mentioned one runs the risk of feeling that to write of any fiction save theirs is 

waste of time. If we want understanding of the soul and heart where else shall 

we find it of comparable profundity? If we are sick of our own materialism 

the least considerable of their novelists has by right of birth a natural 

reverence for the human spirit. (MF 153, itálico meu) 

 

Os ensaios de Woolf, dedicados à análise crítica da literatura 

russa, entre os quais podemos desde já destacar, atendendo à sua 

relevância para este estudo, “Modern Fiction” (1925), “The Russian 

Point of View” (1925), “The Russian View” (1918), “A Glance at 

Turgenev” (1921), “A Giant with very small Thumbs” (1927), “A 

Russian Schoolboy” (1917), “Dostoevsky the Father” (1922), “More 

Dostoevsky” (1917), “Dostoevsky in Cranford” (1919) e “Tchehov’s 

Questions” (1917), apelam com maior enfoque à criatividade literária 

de quatro escritores russos – Ivan Turgenev, Fedor Dostoevsky, Lev 

Tolstoy e Anton Tchehov. A reflexão sobre o contacto artístico 

estabelecido entre a ficção breve de Woolf e os métodos narrativos 

praticados por cada um dos escritores acima mencionados merece um 

estudo individual, visto que o seu contributo literário difere, em termos 

estéticos, entre uns e outros, embora todos coloquem ênfase na 

transmissão da complexidade existencial inerente à condição humana.  

Este estudo centra-se na problematização da interacção literária 

entre os princípios estéticos que convergem na composição da ficção 

breve de Woolf e os instrumentos artísticos praticados por Turgenev na 

sua narrativa breve. A escolha da ficção breve entre um vasto leque de 

obra em prosa criada por Woolf ao longo da sua carreira literária 

fundamenta-se principalmente no facto de haver ainda poucos estudos 

dedicados à sua análise.
2
 Segundo Nena Skrbic, isso acontece devido às 

dificuldades de interpretação das qualidades estéticas que estão na base 
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da sua composição e que não podem ser entendidas apenas no contexto 

histórico e literário do espaço inglês. A sua ficção breve manifesta, pelo 

contrário, as marcas de influência literária provenientes das outras 

culturas, entre quais a ensaísta destaca a literatura russa da segunda 

metade do século XIX. A escolha de algumas narrativas integradas em 

Sketches from a Hunter’s Album, de Ivan Turgenev, como o ponto de 

análise principal no contacto literário entre a ficção breve de Woolf e a 

obra narrativa russa, explica-se pelas constantes referências efectuadas 

pela escritora à economia discursiva e à técnica literária da 

sugestividade, assim como à profundidade psicológica das suas 

narrativas, sendo os mesmos considerados como instrumentos estéticos 

que igualmente guiam a composição da ficção breve de Woolf. Como a 

análise crítica das narrativas breves de Turgenev e de Woolf adiante 

mostra, o poder de concentração dos meios estilísticos e de 

instrumentos de escrita, em combinação com a técnica narrativa da 

sugestividade, não apenas não impede mas, pelo contrário, favorece a 

criação de uma grande intensidade emocional e de uma complexa 

autenticidade revelada no processo psicológico da personagem literária. 

Para uma maior clareza de análise, a presente dissertação está 

dividida em três partes. A primeira parte dedica-se à análise da 

interacção entre os contextos históricos e literários da Rússia da 

segunda metade do seculo XIX e da Inglaterra da primeira metade do 

século XX, tendo em consideração a relação de afastamento mas 

também de uma certa intimidade entre a conjuntura histórica e a 

produção artística contemplada em cada um destes países. Entramos, 

deste modo, no complexo território estético e filosófico, que envolve a 

interacção entre dois conceitos de difícil definição: o entendimento do 

acima referido conceito de diferença manifesta no âmbito do actual 
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estudo a necessidade de articulação da concepção da influência 

literária. Como o primeiro capítulo mostrará, o sentimento da simpatia 

pelos instrumentos narrativos presentes na literatura russa, revelado por 

Woolf ao longo da sua escrita, é em grande parte condicionado pela 

problemática histórica e social vivida na Inglaterra da sua própria época 

histórica. O diálogo artístico entre algumas narrativas breves de 

Sketches from a Hunter’s Album e de A Haunted House, The Complete 

Shorter Fiction demonstra como a problematização das peculiaridades 

estéticas da obra russa, efectuada pela escritora, onde a presença 

acentuada do motivo de sofrimento se relaciona com e frequentemente 

esconde o sentimento de uma profunda ironia resultante da sua 

incontestável aceitação, se converte num dos elementos temáticos e 

formais de relevo na composição da sua própria ficção breve.     

A segunda parte desta dissertação centra-se na problematização 

da interacção entre as técnicas literárias praticadas por Turgenev na sua 

narrativa breve e as reflexões críticas de Woolf acerca da arte de 

escrever. A busca de elementos de correlação entre o método de escrita 

de Turgenev, predominantemente realista, e as aspirações artísticas 

modernistas que abrem caminho à liberdade criativa característica da 

ficção breve de Woolf, embora à primeira vista pareça ousada, vai 

determinar em muitos aspectos a natureza da relação estética 

estabelecida pela escritora não apenas com a literatura russa da segunda 

metade do século XIX, mas também com o contexto literário inglês do 

seu tempo. Isso leva-nos, porém, à exploração crítica da questão da 

formação da narrativa breve na modernidade, dos princípios criativos e 

das técnicas literárias que venham a favorecer e a consolidar a sua 

articulação temática e formal, onde os estudos teóricos dedicados à 

ficção breve modernista, nomeadamente Short Stories and Short 
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Fictions, de Clare Hanson, The Modernist Short Story, de Dominic 

Head e “Defining the Short Story”, de Suzanne Ferguson, provam ser 

instrumentos de análise indispensáveis.   

O terceiro capítulo da presente dissertação converte-se no 

elemento fundamental da aplicação crítica das afirmações teóricas e dos 

pressupostos práticos definidos e abordados nos dois capítulos 

anteriores, dedicando-se na totalidade à análise literária de cinco 

narrativas breves de cada escritor. Para uma articulação analítica, 

dirigida à procura de marcas temáticas e de contornos formais que em 

muito aproximam, embora também afastem, as duas expressões 

literárias, os textos surgem divididos em pares que, não pretendendo ser 

fixos, ajudam a tornar a sua análise mais clara: “My Neighbour 

Radilov” (1847) e “Memoirs of a Novelist” (1909), “Raspberry Water” 

(1848) e “Kew Gardens” (1919), “Death” (1848) e “Solid Objects” 

(1920), “Meeting” (1850) e “The Introduction” (1925), “Loner” (1848) 

and “The Duchess and the Jeweller” (1932). No que diz respeito às 

narrativas breves de Woolf, a escolha dos textos que integram o 

terceiro capítulo fundamenta-se essencialmente no seu 

desenvolvimento formal e temático, que revelam estar em significativa 

sintonia, convertendo-se, deste modo, no principal elemento de 

contacto com as características estéticas mais marcantes na escrita de 

Turgenev, e tornam notáveis algumas das tonalidades menos explícitas, 

mas importantes do ponto de vista literário, presentes na atitude crítica 

manifestada por Woolf em relação à escrita sua contemporânea. As 

narrativas breves de Turgenev ocupam, deste modo, um espaço de 

análise menos extenso, sendo as mesmas consideradas, em primeiro 

lugar, como um forte suporte prático à contemplação de elementos 

narrativos de grande relevo na ficção breve de Woolf.                  
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A interacção contínua entre os pressupostos teóricos e 

fundamentos de análise que integram os três capítulos da dissertação 

tem a intenção de ajudar a proporcionar um contexto histórico-literário 

mais alargado para o estudo da narrativa breve de Woolf, favorecendo, 

simultaneamente, uma visão crítica do modernismo como período 

literário que renova a sua estética através do diálogo estabelecido entre 

diferentes culturas, modos de ver e de se relacionar com a realidade. 

Em última análise, o apelo criativo pronunciado por Woolf em 

“Modern Fiction”  – “‘The proper stuff of fiction’ does not exist; 

everything is a proper stuff of fiction, every feeling, every thought;” 

(MF 154) – mostra-se propício ao florescimento da ficção breve 

modernista. Pois a narrativa breve de Woolf claramente prova que não 

existem restrições à criatividade artística, sendo ela o ponto de partida 

para alcançar a liberdade do estilo em sintonia com a profundidade 

temática.            
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Notas 

                                                 

 
1 O conceito de diferença representa-se, no âmbito dos estudos literários e outros estudos 

relacionados com a área das humanidades, como um conjunto de pressupostos teóricos de difícil 

definição. Em Difference, Mark Currie procura enquadrar o conceito de diferença nos contextos de 

cariz linguístico, histórico, filosófico e político, demonstrando, ao mesmo tempo, como todas estas 

áreas interagem através da problematização da diferença. O crítico nota, desde o início, a clareza e a 

obscuridade que envolvem a definição do termo quase em simultâneo: “The concept of difference is 

unusual among critical terms. While others come and go, difference has persisted. While others are 

confined to some particular critical perspective or approach, difference has found applications in 

almost every branch of literary studies, and perhaps more significantly, beyond the domain of 

literary studies” (Currie 1).  

Começando por delinear as primeiras teorizações sobre o conceito da diferença na área dos estudos 

literários, Currie especifica a influência dos fundamentos do estruturalismo, que tendem definir a 

diferença através de conceito da oposição binária entre dois objectos. Contudo, tal definição aplica 

restrições à articulação do conceito de diferença, uma vez que, de acordo com os estudos pós-

estruturalistas, o seu entendimento passa pela consideração da multiplicidade de elementos, 

compreendidos em constante movimento e mutação, na avaliação de um objecto. Tal aproximação 

crítica ao conceito de diferença além de alargar, segundo o pós-estruturalismo, a nossa visão dos 

objectos que compõem a realidade, favorece o aparecimento de revisão crítica do contexto social, 

político e filosófico da humanidade: “If structuralism tended to constrict the object of analysis by 

construing it according to the strictures of the binary opposition, poststructuralism prefers to free it 

again by demonstrating the complex motion that such analyses attempt to arrest. This is certainly an 

emphasis typical of deconstruction: that it generally aims to untie some overschematic system for 

analysis by celebrating the elusive motion of the object that it purports to analyse” (Currie 64). 

Quando aplicado ao contexto do modernismo, caracterizado pelo espírito fragmentado e 

multifacetado, testemunho de uma realidade em contínuo movimento, o conceito de diferença, como 

interpretado pelas teorias pós-estruturalistas, ganha um terreno de relevo. A ênfase surge colocada 

na multiplicidade de percepções da realidade, que deixa de ser entendida como uma entidade fixa e 

estável, para passar a ser enquadrada no contexto de alteridade de formas e cores. Segundo alguns 

estudos críticos, o contexto do imperialismo vem a acelerar o processo da fragmentação social, o 

que por sua vez influencia o modo como a consciência individual se relaciona com o mundo: 

“Individual texts, in other words, present fragments of a much larger picture, which can be brought 

to bear on their interpretations. The whole assumed character of modernist fragmentation as 

aesthetic experiment is brought into question by the context of imperialism when an apparently 

formal aspect of literature is itself historicised. What these arguments point to most directly is the 

increasing importance of global contexts for a consideration of difference, not only in relation to 

grand theories of cultural identity, but also in the practices of textual interpretation” (Currie 84).  

Favorece-se, deste modo, o desenvolvimento de contacto com formas alternativas de ver a realidade, 

que indubitavelmente passa pela necessidade de conhecer o  conceito de alteridade e a importância 

de percepção de “otherness” na formação da nossa própria identidade. No âmbito dos estudos 

literários, o interesse da obra modernista em explorar as áreas obscuras de existência, os complexos 

processos de fluxo da consciência, que muitas vezes surgem desenhados através do confronto com o 

desconhecido, encontra ressonâncias na própria construção linguística do texto, em que o 

inexprimível adquire posição de extrema importância.       
2 Vejam-se a este respeito Skrbic, Wild Outbursts of Freedom e Benzel e Hoberman, Trespassing 

Boundaries, Virginia Woolf’s Short Fiction.   


