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“Touches in the right place”  

na narrativa breve modernista 

 
 
 

“And is that the end?” the dissatisfied reader may ask. “What happened 

afterwards to Lavretsky? What happened to Liza?” But what can one say about people 

who may still be living but have passed from the walks of life, why return to them? 

They say that Lavretsky visited that remote nunnery where Liza had hidden from the 

world – and he saw her. Passing from choir to choir, she walked close by him, 

walking with the gliding, hurriedly meek step of a nun – and she did not look at him; 

only the lashes of the eye turned towards him fluttered very slightly and she bent still 

lower her wasted face, and the fingers of her clasped hands, entwined with the rosary, 

were pressed more tightly together. What did the two of them think, what did they 

feel? Who can know? Who can say? There are such moments in life, such feelings... 

One can but point to them – and pass by. (Home of the Gentry, Epilogue. Itálico meu) 

 

A viagem simbólica no tempo e no espaço, com o intuito de 

alcançar a profundidade da alma da literatura russa, empreendida por 

Woolf ao longo da sua carreira literária, revela uma inegável simpatia 

pela multiplicidade de facetas temáticas e contornos formais que 

igualmente caracterizam a sua própria narrativa breve. O excerto acima 

transcrito, cuja função tende a converter-se numa espécie de conclusão 

à complexidade temática levantada pelo romance de Turgenev Home of 

the Gentry, surpreende o leitor pela aparente simplicidade e fluidez 

melódica do método narrativo, cuja articulação esconde, porém, a 

extrema profundidade interior e a riqueza psicológica de duas 

personagens – simultâneamente próximas e distantes, na alma e no 

espírito. Como se atinge tal autenticidade na apresentação estética do 

sentimento, em apenas doze linhas de texto, cujas palavras parecem pôr 

somente reticências em vez de proporcionar uma descrição 
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pormenorizada do sucedido? Entramos no território de incertezas e do 

inalcançável, que parece ocupar uma parcela muito significativa no 

mundo interior das personagens, cuja essência se torna inatingível em 

toda a sua totalidade. “Who can know?” e “Who can say?” são 

observações que introduzem notas de uma enorme ironia quanto à 

capacidade de entender os enredos da alma do outro ser humano – o 

tema que fornecerá a estrutura e o conteúdo temático à maior parte da 

obra do escritor. Resta-nos, por conseguinte, seguir com plena 

confiança o conselho do narrador e da narrativa, ao tentar preencher 

com as próprias conclusões os espaços brancos na literatura e na vida.  

O poder de sugestão, relacionado com a habilidade artística de 

criar os momentos significativos do silêncio, convidando o leitor a 

entender e a interpretar “os espaços em branco” no texto, tem vindo a 

tornar-se, de acordo com a maioria dos estudos críticos dedicados à 

narrativa breve, num dos elementos estilísticos mais marcantes deste 

género literário. Voltaremos a esta questão mais adiante, procedendo, 

de momento, à análise da eficácia deste método narrativo na produção 

literária de Woolf. 

Uma das referências mais significativas à valorização da 

capacidade de Turgenev em saber sugerir, sem uma explícita 

preocupação de definir, a complexidade da realidade e das relações 

humanas, remete para uma das observações sobre o seu método de 

escrever, comentada por Woolf em “A Giant with very small Thumbs” 

(1927):         

 

It is this passion of his that makes him so unlike the English idea of 

what a Russian should be (…). Such restraint, such selection one attributes to 

ages of endeavour. All his books are so small in bulk that one can slip them 
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into one’s pocket. Yet they leave behind them the impression that they contain 

a large world in which there is ample room for men and women of full size 

and the sky above and the fields around. (GST 132, itálico meu)  

     

Estamos, novamente, num território criativo que aprecia o poder 

da concisão, associada à capacidade do autor em saber seleccionar os 

momentos mais relevantes num mundo infinito de materiais e de 

sugestões, sustentado pela realidade contemporânea. Contudo, a 

brevidade narrativa que caracteriza a obra  de Turgenev não implica, 

segundo Woolf, a ausência da profundidade e da complexidade 

psicológica inerentes ao retrato exterior e interior das suas personagens, 

assim como da problemática social, articulada através da relação 

intrínseca entre o micro e o macrocosmos, muitas vezes simbolicamente 

representada através da interacção entre o ser humano e a natureza. Pelo 

contrário, a brevidade de expressão converte-se, como consta no ensaio 

“A Giant with very small Thumbs”, no sinónimo da intensidade narrativa 

e da autenticidade de percepção do real. Neste contexto, não podemos 

deixar de salientar o excerto de um dos artigos dedicados à análise do 

Fausto de Goethe, onde Turgenev observa: 

 

(...) quanto mais profunda, simples e sintética é a obra literária, mais 

complexas e multifacetadas são as circunstâncias e o processo da sua criação 

(...). Por outro lado, não é necessário, de todo, ir ao fundo deste processo para 

verdadeiramente contemplar a obra de arte, assim como é desnecessário 

conhecer a composição química de uma flor para poder alegrar-se da sua beleza; 

a beleza - espontânea, incontestável, a todos acessível – é o atributo 

indispensável a qualquer criação artística. (ECOC  1: 215) 
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Como surge exemplificado no primeiro capítulo desta 

dissertação, a busca incessante de autenticidade na representação da 

complexidade de percepção característica da consciência moderna 

constitui um dos traços distintivos de boa parte da produção literária 

entre os finais do século XIX e inícios do século XX. Nos ensaios 

críticos, dedicados à análise da estética literária então dominante, 

Woolf demarca um novo território que julga ser indispensável ao 

renascimento da arte literária inglesa: este compreende-se na abertura 

para o verdadeiro espírito da realidade, cujo cerne reside, segundo ela, 

na nossa consciência. A consciência e, especificamente, o 

subconsciente surgem na maioria das vezes interpretados como 

entidades complexas e multifacetadas, cuja articulação temática mostra 

probabilidades de entrar em conflito com a concisão formal 

manifestada pela narrativa breve. 

Ao nos confrontarmos com a ficção breve de Woolf e de 

Turgenev, notamos, porém, o verdadeiro efeito atingido pela selecção 

do material e a consequente brevidade. A concentração estilística aliada 

ao poder de sugestão torna-se propícia à revelação de uma grande 

intensidade emocional e de uma profunda autenticidade revelada no 

desenvolvimento psicológico da personagem: 

 

What is more, we feel again and again that Turgenev evades his 

translator. It is not Mrs. Garnett’s fault. The English language is not the 

Russian. But the original description of the garden in the moonlight must be 

written, not with this inevitable careful exactness, but flowingly; there must 

be melody, variety, transparency. But the general effect is there even if we 

miss the beauty with which it is rendered. Turgenev, then, has a remarkable 

emotional power; he draws together the moon and the group round the 

samovar, the voice and the flowers and the warmth of the garden – he fuses 
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them in one moment of great intensity, though all round are the silent spaces, 

and he turns away, in the end, with a little shrug of his shoulders. (GT 130, 

itálico meu)    
 

Antes de aproximarmos o método narrativo da sugestividade – 

como um dos aspectos fundamentais à formação da narrativa breve 

modernista – não podemos deixar de salientar a relevância, do ponto de 

vista estético e filosófico, da procura de novas formas narrativas 

propícias a revelar a autenticidade do mundo interior da personagem, 

da sua caracterização psicológica, de que se reveste a ficção breve de 

Woolf e de Turgenev. Embora em circunstâncias históricas e temporais 

distintas quanto à conjuntura social e política, ambos os escritores 

procuram alcançar as técnicas de escrita capazes de revelar a 

profundidade da alma e a intensidade do desenvolvimento interior da 

personagem. Efectivamente, tanto Woolf como Turgenev se 

comprometem com um grande desafio, do ponto de vista da 

criatividade literária, com a finalidade de alcançar formas artísticas 

capazes de transmitir a problemática da existência na sociedade 

contemporânea e, num contexto filosófico mais abrangente, os eternos 

temas relacionados com a condição humana.  

À primeira vista, a comparação entre o método narrativo de 

Turgenev, predominantemente realista e a escrita modernista de Woolf 

pode parecer, no mínimo, ousada no que diz respeito ao rigor científico: 

ao confrontar a obra de Turgenev com a criatividade artística de Woolf, 

colocamos em diálogo dois períodos literários considerados como 

distintos quanto ao teor estético e à organização formal. Trata-se, em 

concreto, da visão do mundo e das prioridades estilísticas inerentes, por 

um lado, ao realismo e, por outro, ao modernismo. 
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A observação é, sem dúvida, considerável, especialmente se 

tomarmos em atenção um dos mais conhecidos manifestos de Woolf a 

favor do modernismo, onde se regista uma espécie de revolta contra os 

métodos narrativos utilizados por Wells, Galsworthy e Bennett – todos 

eles realistas – que, segundo a análise da escritora, “fazem a vida 

escapar”: 

 

He can make a book so well constructed and solid in its craftsmanship 

that it is difficult for the most exacting of critics to see through what chink or 

crevice decay can creep in. There is not so much as a draught between the 

frames of the windows, or a crack in the boards. And yet – if life should 

refuse to live there? (MF 147) 

 

    Este excerto mostra que o entendimento da vida integra um 

conceito filosoficamente vasto e tematicamente diferenciado, 

convertendo-se, dentro da estética literária woolfiana, em sinónimo da 

liberdade artística, onde reside um grande potencial criativo. Como 

ficou explícito no primeiro capítulo da presente dissertação, segundo o 

pensamento crítico de Woolf, as técnicas literárias empregues pelos três 

escritores acima mencionados, em vez de captar a problemática da 

existência contemporânea, contribuem apenas para afastar o leitor da 

sua natureza dialéctica.  

No entanto, atendendo ao contexto teórico em que o actual 

estudo se integra, torna-se precipitado afirmar que, do ponto de vista da 

escritora, o método realista, quando visto em toda a sua complexidade 

estética e nas mais diversas manifestações narrativas, se converte no 

modo absolutamente inadequado à representação da autenticidade 

existencial da condição humana, como revelada na contemporaneidade. 

Sendo um escritor predominantemente realista,1 Turgenev soube, 
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segundo a análise de Woolf em “A Glance at Turgenev” (1921), revelar 

com extrema minuciosidade todas as peculiaridades psicológicas e os 

mais ocultos intuitos interiores que movem a sua personagem: 

 

Thus, that first scene which was so lively and suggestive has led to 

other scenes; they add themselves to it; they bring in contrast, distance, 

solidity. In the end everything seems to be there. Here is a world able to exist 

by itself. Now perhaps we can talk with some certainty of a master; for now 

we have not a single brilliant episode which is gone the moment after, but a 

succession of scenes attached one to another by the feelings which are 

common to humanity. (GT 129, itálico meu) 

 

    É, sem dúvida, notável o contraste aqui revelado entre duas 

manifestações estéticas do realismo. Na análise da escrita de Wells, 

Galsworthy e Bennett, Woolf expõe um profundo sentimento de ironia 

quanto à capacidade de revelar a problemática da consciência, sendo os 

seus métodos narrativos metaforicamente caracterizados como 

inapropriados à transmissão das “novas sensações” que formam o palco 

da moderna existência. No entanto, na análise de algumas obras de 

Turgenev, Woolf sublinha a habilidade do escritor de demonstrar, com 

extrema autenticidade, a natureza multifacetada da consciência da 

personagem, sendo os seus métodos caracterizados como mais 

aproximados à representação da essência da condição humana e à 

experiência da modernidade. Em “A Giant with very small Thumbs”, 

Woolf comenta: 

 

For this reason Turgenev can handle, with a sweetness and wholeness 

which put our English novelists to shame, such burning questions as the 

relations of fathers and sons, of the new order and the old. The treatment is of 
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such width and dispassionateness that we are not coerced in our sympathies, 

and so do not harbour a grudge against the writer which we shall liberate 

when opportunity serves. (GST 133) 

 

Por mais breves que sejam as referências mencionadas a esse 

contexto teórico, elas contribuem, por um lado, para esclarecer a 

complexidade estética e filosófica e, por outro, para proporcionar um 

enquadramento histórico, cultural e, sobretudo, literário, ao estudo da 

narrativa breve de Woolf, articulado sob o prisma de uma possível 

interiorização e consequente adaptação ao seu próprio contexto 

histórico e literário, de alguns métodos de escrita utilizados por 

Turgenev na composição das suas obras. Visto que o primeiro capítulo 

da presente dissertação mostrou, de uma forma abrangente, a 

importância da questão cultural na análise do afastamento e da 

aproximação entre os métodos narrativos dos dois escritores, torna-se 

redundante voltar a este tema aqui. Por conseguinte, restringimos a 

nossa reflexão à problematização do modo como os contextos 

históricos e estéticos diferentes contribuem para afastar, mas em muitos 

aspectos afinal também para aproximar as duas literaturas, tendo como 

base da nossa análise a narrativa breve de Woolf e de Turgenev.          

    Para a maior parte dos estudos críticos a defesa do realismo 

converte-se num terreno inegável na escrita de Turgenev. 

Efectivamente, quase toda a obra narrativa do escritor segue métodos 

de escrita realistas, tendo como uma das principais metas temáticas a 

articulação da problemática social e da complexidade das relações 

humanas manifestadas pela sua época histórica. Num dos seus ensaios 

Turgenev revela: “(...) recriar a verdade e a realidade de vida, de um 

modo fiel e intenso, constitui a maior felicidade do escritor, mesmo que 
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essa verdade não coincida com as suas próprias simpatias” (ECOC 14: 

100) 

E, no ensaio “Acerca da narrativa russa e da narrativa de 

Nikolai Gogol”, o escritor comenta:  

 

O traço distintivo, aquele que constitui o verdadeiro talento do 

escritor, revela-se na sua sofrida e viva capacidade de entender toda e 

qualquer problemática do coração humano, sem se deixar influenciar pela sua 

própria forma de pensar. É por isso que o escritor tantas vezes se contradiz a 

si próprio nas suas obras (...). (ECOC 1: 278-279) 

 

Estas citações revelam dois aspectos muito valorizados por 

Woolf na criatividade artística e na percepção filosófica de vida 

reveladas nas suas teorizações sobre a escrita de Turgenev, nas quais se 

destaca a capacidade de síntese entre a problematização sócio-política 

da existência contemporânea e a grande intensidade emocional e 

psicológica manifestada pela personagem em confronto com a 

realidade. Do ponto de vista de Woolf, este segundo aspecto – a 

revelação do mundo interior da personagem – escapa à ficção 

eduardiana, convertendo-a numa recriação meramente factual da 

existência. No ensaio “The Russian View” (1918), Woolf escreve: 

 

An able English writer treating the theme which Elena Militsina has 

treated in The Village Priest, would have shown his knowledge of different 

social classes, his intellectual grasp of the religious problem. His story would 

have been well constructed and made to appear probable. All this seems 

irrelevant to the Russian writer. She askes herself only about the soul of the 

priest, and tries to imagine what was in the hearts of the peasants when they 

prayed or came to die. (RV 342) 
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    Embora de grande capacidade sugestiva, este excerto poderá, 

se levado à letra, induzir-nos em erro quando aplicado ao entendimento 

da complexidade da estética literária de Turgenev. O mundo exterior 

constitui, sem dúvida, o traço de extrema importância na sua produção 

literária, sendo o ponto de partida para a imaginação artística e a 

articulação de mais variadas temáticas que dão voz à problemática da 

sociedade russa. Como exemplo pode-se mencionar o contexto de 

Sketches from a Hunter’s Album, onde a representação detalhada do 

modo de vida dos camponeses ao serviço da aristocracia constitui uma 

das críticas sociais mais acentuadas. Contudo, a “problemática do 

coração humano” não escapa ao olhar atento do escritor, nem em 

Sketches from a Hunter’s Album, nem em qualquer outra obra da sua 

colecção. Em 1872 Turgenev escreve:  

 

Fet – é um verdadeiro poeta, no sentido literal da palavra; contudo, 

algo muitíssimo importante escapa a sua poética – ou seja: a mesma 

percepção, subtil e autêntica, do mundo humano interior – o da sua alma – que 

ele recria em relação à natureza e às formas exteriores de vida. (ECOC  9: 

255)  

   

A síntese de dois elementos que formam a existência da 

humanidade – o aspecto exterior e o mundo interior, assim como os 

dois tipos de observação e de percepção criativa, convertem-se, 

segundo o pensamento crítico de Woolf, no segredo da profundidade 

temática característica da poética de Turgenev.  

No contexto da complexidade literária revestida da interacção 

estética e cultural em que a presente tese se integra, não podemos 

deixar de considerar a importância da relação entre o conteúdo temático 

e organização formal da escrita realista de Turgenev, abordada à luz de 
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uma possível interferência no(s) método(s) narrativo(s) empregues por 

Woolf na ficção breve. Conforme mencionado no primeiro capítulo, a 

narrativa breve da escritora fora alvo de variadas influências de carácter 

nacional e internacional – aspecto que lhe confere, por um lado, 

inegável riqueza a nível temático e estilístico, mas, por outro, dificulta 

a sua análise crítica. Desta forma, torna-se indispensável rever, de uma 

forma pormenorizada porém não exaustiva, as ideias mais importantes 

acerca dos métodos narrativos propícios à representação da realidade 

contemporânea, expressas em algumas das principais fontes ensaísticas 

de Woolf, assim como as reflexões de Turgenev acerca da arte de 

escrever, que possam esclarecer os pontos de contacto téoricos 

fundamentais e traçar uma direcção de análise textual das obras a 

realizar no capítulo seguinte. 

Além da obra ficcional – romance, narrativa breve e pequenos 

poemas em prosa – Turgenev dedicava-se constantemente às reflexões 

e pensamentos acerca do estado da literatura sua contemporânea, sendo 

testemunhos disso o seu diário, as cartas, os ensaios e a 

correspondência com o mundo literário nacional e internacional. Em 21 

de Setembro de 1860 Turgenev escreve:  

 

O poeta tem que ser psicólogo, mas um psicólogo oculto. Ele deve 

saber entender e sentir as origens de um acontecimento, mas expor apenas e 

somente o acontecimento, no seu estado de florescimento ou envelhecimento. 

(ECOC  4: 135)   

 

Estamos perante uma das mais emblemáticas reflexões de 

Turgenev acerca da arte de escrever, que visa ser igualmente um dos 

pontos de ligação essenciais às inovações estéticas introduzidas por 

Woolf na ficção sua contemporânea. Aqui procura-se estabelecer, em 
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primeiro lugar, uma profunda interacção entre a forma e o conteúdo – 

um dos aspectos de realce também na narrativa breve de Woolf; em 

segundo lugar, alega-se a extrema importância conferida à capacidade 

do artista em saber discernir a raiz de um acontecimento, ou, como a 

própria narrativa de Turgenev mostra, do estado de espírito de uma 

personagem, na sua plenitude, mas mostrar apenas uma parcela 

significativa, relevante sobretudo no efeito que causa à totalidade da 

situação ficcional relatada. 

Turgenev abre, desta maneira, caminho a duas considerações 

fundamentais que não podem cair no esquecimento na interpretação da 

narrativa breve de Woolf: a habilidade artística do autor para criar o 

efeito de uma total autonomia vivida no mundo ficcional da obra, 

alcançada através da capacidade de saber ocultar ou diluir o seu próprio 

ponto de vista por detrás da interacção a nível exterior e psicológico 

estabelecida entre as personagens. Woolf ressalta este método de 

representação artística do seguinte modo em “A Giant with very small 

Thumbs”: 

 

    He is the most economical of writers. One of his economies is at 

once obvious. He takes up no room with his own person. He makes no 

comments upon his characters. He places them before the reader and leaves 

them to their fate. The contact between ourselves and Bazarov, for instance, is 

peculiarly direct. No saying is underlined, no conclusion is forced upon us. 

But the reader’s imagination is perpetually stimulated to work for itself, and 

hence each scene and each character has a peculiar vitality. (GST 132-133, 

itálico meu) 

 

A segunda converte-se numa das características estéticas, por 

muitos estudos consideradas centrais ao entendimento dos métodos de 
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escrita utilizados na composição da narrativa breve modernista. Do 

ponto de vista da representação formal, esta consiste no poder de 

concisão, atingida por meio de uma necessária economia discursiva, 

onde os “espaços em branco”, expressos no que não está dito, 

manifestamente sobressaem na sua força sugestiva. Desta maneira, na 

obra de Turgenev o “não dito” adquire a sua própria voz, revestida de 

uma invulgar capacidade de articular os temas, não somente 

relacionados com a problemática social da época sua contemporânea, 

mas também, conforme anteriormente mencionado, com os dilemas 

característicos da condição humana, no sentido intemporal:  

 

For in his highly suggestive art the effect has been produced by a 

thousand small touches which accumulate, but cannot be pinned down in one 

emphatic passage or isolated in one great scene. (…). The treatment is of such 

width and dispassionateness that we are not coerced in our sympathies, and so 

do not harbour a grudge against the writer which we shall liberate when 

opportunity serves. (…). In this clarity lie profound depths; its brevity holds in 

it a large world. (GT 133)  

 

O efeito de autonomia narrativa, atingida através de um retrato 

psicológico confeccionado com extrema subtileza, onde as breves 

referências ao aspecto exterior da personagem – seus gestos, olhares e 

movimentos – se tornam significativos, mas não explicitamente 

vinculativos a uma interpretação definitiva ou fixa, do seu estado de 

espírito, atravessa toda a produção artística do escritor. A thousand of 

small touches which accumulate adquirem uma grande importância 

neste contexto. Eles referem a relevância da interacção dialéctica entre 

a multiplicidade de pequenos detalhes capazes, por um lado, de diluir e 

de tornar invisível a presença do juízo de valor por parte do narrador; 
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por outro lado, introduzem um dos aspectos mais valorizados por 

Turgenev e, igualmente, por Woolf, nas suas poéticas literárias: a 

coexistência de múltiplas perspectivas e visões, frequentemente 

contraditórias, acerca de um só objecto ou situação. O conceito de 

autenticidade na representação do real, tanto exterior como interior, 

julga-se inseparável da interacção dialéctica entre os “dois lados da 

mesma moeda”, revelando que o conceito de verdade é demasiado 

complexo e multifacetado para poder coexistir com uma perspectiva 

unificadora. Turgenev escreve: “(...) o escritor trata a sua personagem 

como um ser vivo, ou seja, vê nele o bom e o mau (...)” (ECOC 4: 329). 

Ou ainda: 

 

(...) sou obrigado a chamar a tal posição de “eslava”, uma vez que ela 

revela o carácter desta escola: “aqui tudo é preto, ali tudo é branco” – “a 

verdade reside, toda ela, num só lado”. Porém nós, grandes pecadores, 

pensamos que este tipo de conclusões serve apenas para nos iludir. (ECOC  4: 

330) 

 

    Não serão as mesmas temáticas que guiam as reflexões de 

Woolf sobre a essência de vida e a natureza de um ser vivo? Woolf 

escreve sobre a arte narrativa de Turgenev: “Hence, too, another 

peculiarity; we are never able to say that the point lies here or lies there. 

Return to a definite page, and the meaning, the power, seems to have 

fled”  (GST 133). 

O primeiro capítulo desta tese tentou demonstrar até que ponto a 

consciência da diversidade de elementos constitutivos da essência do 

ser humano, em particular, e do carácter indefinido da realidade 

contemporânea em geral, ganha um terreno sólido na apresentação da 

estética literária característica da arte moderna. A dissolução da voz do 
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narrador na multiplicidade de impressões de que a consciência 

contemporânea se torna alvo, e, consequentmente, a inevitável perda da 

autoridade narrativa revestida na articulação de uma única verdade, 

capaz de proporcionar um consenso às diferentes perspectivas 

manifestadas pela situação ficcional, favorece uma visão fragmentada, 

fluida e indefinida da realidade, cuja essência Woolf procura transmitir 

na sua narrativa breve. De acordo com a teorização de Clare Hanson, 

este aspecto tornou-se numa das marcas distintivas da narrativa breve 

modernista:  

 

The period 1880 – 1920 was marked by changes in the short story 

which profoundly affected the relation of the artist-as-narrator to the tale. The 

authority of the teller, usually a first-person framing narrator, who guaranteed 

the authenticity of the tale, was questioned by many modernist writers. 

(Hanson 1) 

   

Frequentemente, a obra narrativa de Turgenev é considerada, 

por alguns estudos críticos russos, como uma escrita até certo ponto 

carente da profundidade psicológica, em comparação com mestres de 

consciência internacionalmente reconhecidos como Dostoevskiy e 

Tolstoy. A aparente simplicidade narrativa, cujo poder criativo reside 

na capacidade de sugerir a importância de “não dito”, converte-se no 

instrumento principal do escritor para a criação do retrato psicológico 

da sua personagem. Woolf soube reconhecer a importância da 

simplicidade sugestiva, presente na narrativa de Turgenev. A escritora 

pondera, no seu diário, sobre a relação entre a forma e o conteúdo, 

como a mesma aparece articulada em Dostoevskiy e em Turgenev. As 

suas conclusões sobre a organização formal característica do último 
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podem tornar-se relevantes para a abordagem estilística da sua própria 

narrativa breve: 

 

    I want to discuss Form, having been reading Turgenev.  

    Form, then, is the sense that one thing follows another rightly. This is 

partly logic. T. wrote and re-wrote. To clear the truth of the unessential. But 

then D. would say that anything matters…How do we know if the D. form is 

better or worse than the T. It seems less permanent. T.’s idea that you the 

writer states the essential and lets the reader do the rest. D. to supply the 

reader with every possible help and suggestion. T. reduces the possibilities. 

(...) 

Our criticism is only a birds eye view of the pinnacle of an iceberg. The 

rest under water. One might begin it in this way.  (D IV: 172-173) 

 

    Antes de procedermos à análise comparativa dirigida à 

interacção literária, contemplada a nível de articulação temática e 

organização formal, entre a narrativa breve de Woolf e de Turgenev, 

não podemos deixar de considerar, desde já, o processo estético de 

desenvolvimento do género literário da narrativa breve na 

modernidade. Manifestado pela primeira vez com uma maior 

intensidade e diversidade de formas e conteúdos temáticos entre 1880 e 

1890, Clare Hanson, no seu estudo dedicado ao género – Short Stories 

and Short Fictions, 1880-1980 – relaciona o interesse do público pela 

narrativa breve com o aumento de publicações periódicas, na época 

modernista. A crítica comenta: 

 

The short story did not come to flower in England until the 1880s, later 

than in America, France and Russia. Many commentators have stressed the 
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casual link between the rise of the short story and the development of a 

popular periodical press. (Hanson 10) 

 

Contudo, por mais importante que seja para o desenvolvimento 

da narrativa breve, esta será provavelmente apenas uma das razões, de 

carácter comercial, que causou o florescimento e uma inegável 

popularidade do género na modernidade. A fim de entender, de um 

modo mais aprofundado, os mecanismos estéticos que regem a 

narrativa breve no período modernista, necessitamos de nos dirigir às 

questões de cariz histórico e cultural vigentes na época, cuja análise 

proporcionará um enquadramento teórico mais abrangente e 

consolidado para o estudo deste género literário. Como definido e 

exemplificado no primeiro capítulo da presente investigação, a 

humanidade confrontou-se, na passagem do século XIX para o século 

XX, com um progressivo desmonoramento de toda uma série de 

valores e convicções éticas e morais, cuja função até ao momento 

consistia em proporcionar a cada indivíduo certezas de carácter ético e 

filosófico relacionadas com o entendimento do seu papel na sociedade 

e no mundo; a fé numa realidade estável, regida por princípios lógicos e 

convicções do pensamento positivista, começou pouco a pouco a perder 

terreno. Surgiu uma conjuntura histórica propícia ao desenvolvimento, 

por parte do ser humano, em geral, e do artista, em particular, de um 

olhar subjectivo sobre a realidade, cujos indícios foram reconhecidos 

ainda em 1873 por Pater, no famoso The Renaissance:  

 

And if we continue to dwell in thought on this world, not of objects in 

the solidity with which language invests them, but of impressions, unstable, 

flickering, inconsistent, which burn and are extinguished with our 

consciousness of them, it contracts still further: the whole scope of 
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observation is dwarfed into the narrow chamber of the individual mind.  

(Pater 151)   

  

Torna-se interessante notar que em Pater a abertura para a 

subjectividade, predominante no relacionamento do artista com o 

mundo exterior, surge acompanhada e semanticamente reforçada pela 

imagem de uma realidade em permanente devir, onde um momento 

sucede a outro, formando uma substância fluida. A importância do 

momento passageiro, efémero na sua essência, será esteticamente 

recuperada algumas décadas mais tarde pelo Impressionismo literário, 

movimento criativo de grande relevo, que marcou profundamente a 

experiência cultural do início do século XX. É com a sua estética 

artística, segundo Hanson, que está relacionado o florescimento de 

formas literárias como o poema em prosa e o sketch psicológico, cujos 

pressupostos criativos e elementos estruturais preparam um terreno 

propício para o desenvolvimento da narrativa breve:2 

 

The years which followed publication of Pater’s programmatic work 

saw a movement towards subjective impressionism in literature and the visual 

arts and the hedonistic emphasis on the value of the passing moment. 

Impressionism, moreover, provided new forms in literature: in particular, the 

prose poem and the psychological sketch. (Hanson 13) 

  

A relevância atribuída à capacidade do artista de saber captar a 

fluidez do momento e alcançar o seu profundo significado escondido 

sob a natureza evanescente constitui, no fundo, um dos elementos de 

extrema importância para o desenvolvimento estético da narrativa breve 

no período modernista. A grande intensidade estilística concedida ao 

momento prende-se antes de tudo com a sua invulgar habilidade em 
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conseguir transmitir a multiplicidade de impressões que formam o 

palco de vida moderna, conferindo-lhe o papel de destaque na 

constituição da experiência humana contemplada na modernidade. A 

imagem, cuja essência, segundo Pound, concentra em si “an intelectual 

and emotional complex in an instant of time” (Pound 4), passou a 

ocupar o lugar de relevo na arte moderna, constituindo igualmente um 

dos elementos estruturais indispensáveis à construção do estilo e à 

abordagem do tema na narrativa breve. Clare Hanson, relacionando as 

inovações introduzidas pelo Impressionismo na pintura com as 

alteraçõs estilísticas introduzidas na narrativa breve pelos escritores 

modernistas, afirma: 

 

Very broadly, one might argue that the movements from ‘tale’ to 

‘text’ in the short story were part of a wider movement from ‘discourse’ to 

‘image’ in the art and literature of the period. Discourse, or narrative, was 

abandoned in painting first in favour of Impressionism, the registering of 

‘fleeting impressions’. (Hanson 1-2)      

       

A problematização crítica do desenvolvimento do género de 

narrativa breve no período modernista converte-se num assunto de 

extrema complexidade, devido especialmente ao facto de o mesmo, 

segundo a maioria dos estudos críticos, ter manifestado, ao longo de 

décadas, consideráveis resistências a uma definição estável. Considera-

se que as suas características estéticas têm sido sujeitas às alterações, 

do ponto de vista formal e temático, conforme a especificidade dos 

condicionalismos históricos e literários da época em que o género se 

integra. Por um lado, tal conjuntura teórica dificulta a aproximação 

literária ao género em questão, uma vez que demonstra limitações 

quanto à possibilidade de fornecer uma base sólida e minimamente 
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estável à sua abordagem crítica; por outro lado, desperta a atenção para 

um factor relevante, que deverá ser tomado em consideração na análise 

de narrativas breves proposta no âmbito desta investigação: a tentativa 

de definição do género literário pelas características estéticas que lhe 

possam ser consideradas como essenciais corre o risco de se tornar 

limitativa e incompleta, uma vez que tende a ultrapassar as 

especificidades do contexto histórico, cultural e literário que 

indubitavelmente têm peso no seu desenvolvimento temático e 

apresentação formal.   

Tendo em atenção estas considerações, iremos abordar a 

narrativa breve no período Modernista através da perspectiva crítica 

que visa uma constante interacção entre as duas questões, cuja 

problematização em conjunto ajudará a entender como as 

características estéticas, interpretadas como próprias deste género 

literário, podem sofrer alterações ou ser revistas de acordo com a  

conjuntura cultural e literária da época em que surgem inseridas.  

Ao apreciar o género de narrativa breve tendo em atenção os 

elementos estilísticos que lhe são considerados intrínsecos, não 

podemos deixar de salientar a importância de uma das primeiras 

teorizações dedicadas ao seu estudo, a do escritor norte-americano do 

século XIX, Edgar Allan Poe. Até aos dias de hoje, algumas das 

características estéticas por ele definidas como próprias ao género 

continuam a ser utilizadas, directa ou indirectamente, por muitos 

críticos contemporâneos com o objectivo de distinguir as propriedades 

estilísticas que regem a composição da narrativa breve de elementos 

estruturais e criativos característicos, por exemplo, do romance. Entre 

estas propriedades, torna-se indispensável para a presente investigação 

considerar a relevância dos três instrumentos narrativos que, vistos em 
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conjunto, constituem, segundo Poe, o cerne da narrativa breve. Em 

primeiro lugar, Poe destaca a grande concentração estilística, capaz no 

entanto de proporcionar ao leitor extrema profundidade temática: 

 

The tale proper, in our opinion, affords unquestionably the fairest 

field for the exercise of the loftiest talent, which can be afforded by the wide 

domains of mere prose. Were we bidden to say how the highest genius could 

be most advantageously employed for the best display of its own powers, we 

should answer, without hesitation – in the composition of a rhymed poem, not 

to exceed in length what might be perused in an hour. Within this limit alone 

can the highest order of true poetry exist. We need only here say, upon this 

topic, that, in almost all classes of composition, the unity of effect or 

impression is a point of the greatest importance. It is clear, moreover, that this 

unity cannot be thoroughly preserved in productions whose perusal cannot be 

completed at one setting. We may continue the reading of a prose 

composition, from the very nature of prose itself, much longer than we can 

persevere, to any good purpose, in the perusal of a poem. This latter, if truly 

fulfilling the demands of the poetic sentiment, induces an exaltation of the 

soul which can not be long sustained. All high excitements are necessarily 

transient. (Poe 7) 

   

Em segundo lugar, o escritor destaca o efeito da unidade da 

impressão – resultado de uma combinação sugestiva das imagens ao 

longo da obra que, por mais diversas que sejam, proporcionam ao leitor 

uma impressão única e profunda do tema: 

 

    (...) but having conceived, with deliberate care, a certain unique or 

single effect to be wrought out, he then invents such incidents – he then 

combines such events as may best aid him in establishing his preconceived 

effect…In the whole composition there should be no word written, of which 
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the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. (Poe 

8) 

 

Por último, considera-se relevante a constante colaboração do 

leitor na elaboração do significado transmitido pela narrativa, através 

da qual a própria obra se converte numa espécie de “kindred art”, em 

que a voz do narrador (por vezes, do próprio autor) se dilui na e se 

completa pela interpretação crítica do leitor:  

 

He is filled with an intrinsic and extrinsic delight. He feels and 

intensely enjoys the seeming novelty of the thought, enjoys it as really novel, 

as absolutely original with the writer – and himself (…). They two have, 

together, created this thing. (Poe 13) 

 

Vistas em conjunto, as três características estéticas reconhecidas 

por Poe como próprias do género da narrativa breve, contribuem para 

fundamentar o raciocínio de Hanson. Este centra-se na tentativa de 

incorporar o percurso do desenvolvimento literário do género da 

narrativa breve do “tale” para o “text”, sendo o mesmo parte de um 

movimento artístico mais abrangente, de “discurso” para “imagem” 

que, apesar de uma grande concentração de meios estilísticos, se torna 

capaz de proporcionar ao espectador a significativa profundidade de 

impressão. Porém, ao tentar delinear e contextualizar as diferentes 

formas estéticas, apresentadas pelo género na modernidade, Hanson 

expande os pressupostos teóricos definidos e analisados por Poe à 

experiência da época, reconhecendo outros elementos e recursos 

estilísticos de relevo nas inovações criativas introduzidas no período 

modernista. 
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Ao começar a reflectir sobre as qualidades estéticas e 

características formais desenvolvidas pela narrativa breve na 

modernidade, Hanson propõe, no já referido Short Stories and Short 

Fictions, 1880-1980, uma teorização crítica do género que distingue 

entre dois modos de organização estrutural por ele manifestados ao 

longo da primeira metade do século XX. Hanson salienta as diferenças 

contempladas a nível formal e a nível de articulação temática reveladas 

no confronto entre a narrativa tradicional, denominada de short story, 

cuja origem epistemológica remete para a tradição folclórica do conto,3 

e uma narrativa modernista, designada por short fiction. Os seus 

contornos estilísticos entram de alguma forma em conflito com a 

estrutura narrativa considerada convencional na época, organizada 

através de um enredo claramente delineado com início, meio e fim, em 

que o texto surge articulado pela voz de um narrador omnisciente, cuja 

função consiste em saber contar uma história que pelo seu conteúdo 

temático manifesta o conhecimento e a aceitação, por parte da 

personagem e, extensivamente, do leitor, dos códigos de 

comportamento e de comunicação vigentes na sociedade da época. 

Segundo a crítica, o short story frequentemente evoca uma situação 

extraordinária, algo bizarra, em que a personagem principal é suposta 

reagir contra a conjuntura exterior de acontecimentos em conformidade 

com os parâmetros de moralidade socialmente aceites e reconhecidos 

como válidos. Hanson comenta:  

 

The flowering of the tale in the late nineteenth century was in the 

spirit of a fairly conscious revival of traditional written forms. In the tale, 

significance tends to inhere more in a particular configuration of events than 

in individual human nature or response. The subject is the situation – 

extraordinary, bizarre, extreme in some way – which is usually referred back 
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to the response of an ordinary, ‘typical’ human being. The stories are 

essentially communal in intention and effect, depending on a fundamental 

agreement between reader and writer (or teller and listener) as to what 

constitute ‘the great and the little things of life’: such a consensus must exist if 

events are to act as a communicative code. (Hanson 6) 

    

Ao contrário de uma narrativa breve anterior, ou na acepção 

acima referida, short story, cuja ênfase é colocada na abordagem das 

potencialidades da condição humana, a narrativa breve modernista, ou 

short fiction, centra-se, segundo a teorização de Hanson, na análise das 

probabilidades inerentes ao comportamento do ser humano, 

manifestadas no seu confronto com uma realidade instável, 

compreendida pelo constante movimento e pela modificação de toda 

uma série de valores morais e normas de conduta até então dominantes 

nas relações humanas. A sua principal atenção dirige-se à exploração 

interior dos acontecimentos exteriores, muitas vezes articulada através 

do conflito entre os parâmetros de percepção seguidos pelas diferentes 

personagens no seu diálogo com a realidade, ou pelo narrador e a 

personagem, o que acaba por revelar uma profunda ironia quanto à 

possibilidade de existência de uma realidade única, definida de acordo 

com princípios fixos de funcionamento, baseados no consenso entre as 

diferentes perspectivas que integram o saber social. A narrativa outrora 

estruturada à volta de um enredo sequencialmente organizado, na 

maioria dos casos conduzido pela voz de um narrador omnisciente, dá 

lugar, no dealbar da modernidade, à multiplicidade de vozes, 

frequentemente articulada através do discurso indirecto livre,4 

traduzido no fluxo da consciência de diferentes personagens, ou de 

perspectivas contraditórias contempladas no mundo interior de uma 

mesma personagem, o que no fundo reflecte e simboliza uma 
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progressiva perda de credibilidade num conjunto de valores fixo e 

imutável que anteriormente prescrevia o sentido de uma realidade 

definida e controlada pelo ser humano. Hanson afirma:  

 

By contrast the plotless fiction is concerned with the realm of human 

probabilities (…). ‘Plot’ and ‘design’ become interiorised and also dislocated 

in the ‘plotless’ fiction, for we are entering a world which properly speaking 

has no plot, where there are no absolutes. (Hanson 6-7)     

   

A fragilização da perspectiva omnisciente articulada pela voz de 

narrador no short story condiciona a short fiction a uma estrutura 

narrativa aparentemente fragmentária e estilisticamente desconexa que, 

segundo Hanson, exige do leitor uma especial atenção ao modo como 

as imagens e as descrições simbólicas apresentadas no plano exterior da 

narração se tornam representativas do estado psicológico da 

personagem, podendo ser consideradas como objective correlatives,
5 a 

citar T. S. Eliot, da problemática contemplada no seu mundo interior. 

Segundo a investigação de Hanson, a narrativa breve modernista não 

costuma recorrer ao uso do maravilhoso e do fantástico, no sentido em 

que os mesmos surgem abordados na narrativa breve tradicional.6 A sua 

focalização central reside na revelação de um momento significativo, 

oculto sob uma situação de carácter trivial; por outras palavras, a sua 

função principal consiste em saber despertar a consciência para uma 

percepção renovada da realidade. Talvez o conceito da epifania, 

cunhado por James Joyce na sua obra Stephen Hero, que para muitos 

críticos dedicados ao estudo da narrativa breve surgida na modernidade 

se tornou num dos elementos de relevo na organização formal e 

temática da mesma, exemplifique melhor a ideia de Hanson:  
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This triviality made him think of collecting many such moments 

together in a book of epiphanies. By an epiphany he meant a sudden spiritual 

manifestation, whether in the vulgarity of speech or of gesture or in a 

memorable phase of the mind itself. He believed that it was for the man of 

letters to record these epiphanies with extreme care, seeing that they 

themselves are the most delicate and evanescent of moments.7 

 

Segundo a teorização da narrativa breve modernista, proposta 

por Suzanne Ferguson em “Defining the Short Story: Impressionism 

and Form”, que se centra na problematização das influências estéticas 

do Impressionismo, ou da tradição de Flaubert, no desenvolvimento 

temático e na organização estrutural do género, o momento epifânico 

manifestado no short story modernista equivale, pela função narrativa e 

qualidades estéticas, ao climax presente no enredo de um short story 

tradicional. De acordo com a ensaísta, o seu papel pode ser considerado 

como uma espécie de centro organizador na estrutura desconexa e 

fragmentada da narrativa breve modernista, capaz de proporcionar ao 

leitor um ponto culminante significativo na interpretação da obra. 

Comenta Ferguson: 

 

The deemphasis of the orderly unfolding of an action through time is 

closely related to the emergence of “epiphany” as an ordering device (…). In 

the modern novel, we move from epiphany to epiphany, or in Woolf’s image, 

along the series of small revelations, “matches struck unexpectedly in the 

dark”. In the short story, we frequently see only one such privileged moment, 

which takes the place of the traditional “turning point”, the climax of the plot. 

(Ferguson 20) 
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Segundo a análise desenvolvida por Ferguson, a narrativa breve 

composta na modernidade favorece uma percepção espacial da 

experiência, desvalorizando em certa medida a importância concedida 

ao desenvolvimento temporal dos acontecimentos. Tal perspectiva 

reflecte também a concepção artística de desígnio articulada por Poe na 

sua definição das capacidades estéticas do short story, em que a 

estrutura condensada da narrativa breve, atingida através da intensidade 

da interacção entre as diferentes imagens, proporciona ao leitor uma 

experiência contemplativa do tema, assim como a unidade de 

impressão causada. Em Ferguson, a concepção espacial que domina na 

organização estrutural da ficção modernista reflecte, antes de tudo, a 

natureza da relação que o ser humano estabelece com a percepção 

temporal dos acontecimentos, na modernidade. O já referido tratamento 

irónico do desenvolvimento sequencial da história na ficção breve 

modernista surge reflectido na sua estrutura fragmentada, desconexa, 

organizada através da simultaneidade de eventos e da multiplicidade de 

percepções, reveladas no fluxo da consciência da personagem. O 

momento epifânico da revelação ganha, deste modo, o privilégio de ser 

o significativo elo de ligação entre a dissonância manifestada na 

narrativa breve modernista, tornando-se muitas vezes no ponto temático 

essencial para a sua interpretação:  

 

The notion of single “moments” of experience as determiners of the 

quality of a whole life appears to be mystical in origin, and in secular 

literature it goes back at least to Wordsworth, but it has become characteristic 

of a modern fiction both as an item of belief and a structural principle. 

(Ferguson 20) 
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Iniciando a sua investigação com o recurso a uma concepção 

estruturalista da ficção narrativa, segundo a qual não se observa 

nenhum princípio claramente delineado capaz de proporcionar uma 

distinção firme e sólida entre o short story e outros géneros narrativos, 

por exemplo, o romance, a ensaísta salienta, porém, a importância de 

uma estrutura narrativa extremamente condensada para o género do 

short story. De acordo com a reflexão de Ferguson, a organização 

formal da narrativa breve é minuciosamente elaborada ora através da 

disposição metafórica de elementos considerados indispensáveis ao seu 

desenvolvimento temático, ora através da frequente omissão de 

elementos narrativos julgados necessários ao seu entendimento, o que 

convida o leitor a exercer a sua capacidade interpretativa, na tentativa 

de descobrir o que está por detrás da elipse. Muitas vezes, a economia 

discursiva convive com o elemento de omissão dos factos, com o “não 

dito”, convidando a estudiosa a concluir que o short story é, por 

excelência, um género literário elaborado com uma atenção 

especialmente cuidada a todos os elementos narrativos que o integram: 

 

A structuralist conception of fiction tends to confirm the suspicion 

that there may be no rational way to distinguish “short story” from other 

narratives in the same mimetic mode: all stories, short and long, have certain 

required properties of narrativity – characters, place, events, a “beginning, 

middle and an end”, and coherence among all parts. All stories can be reduced 

to minimal statements of the required elements or expanded by the inclusion 

of optional developments in the narrative chain, as long as they maintain a 

discoverable coherence in their interrelationships. (…). But of course the 

“best” short stories give us a sense of the inevitability of each sentence and 

persuade us that they are as complete as possible, that any addition or deletion 

would destroy their aesthetic wholeness. (Ferguson 14) 
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Ao reflectir sobre as capacidades estéticas da narrativa breve 

modernista, Ferguson levanta uma das questões essenciais à presente 

investigação: que elementos narrativos e estilísticos distinguem a 

narrativa breve tradicional da narrativa breve modernista? Ao responder 

a esta questão, a ensaísta salienta a importância do contexto histórico e 

literário da modernidade, cujos contornos estéticos e filosóficos se 

reflectem na estrutura composicional e na articulação temática da 

narrativa breve no período modernista: as mesmas tornam-se 

intrinsecamente relacionadas e mutuamente dependentes, 

proporcionando ao género uma grande concentração formal em 

combinação com a profundidade temática. Ferguson afirma que o short 

story modernista manifesta, no fundo, as mesmas mudanças de 

perspectiva, de sensibilidade artística e de percepção da realidade, 

assim como alterações a nível da forma e do conteúdo, presentes no 

romance modernista; no entanto, graças à sua grande condensação e 

economia discursiva, elas adquirem um ângulo de visão mais acentuado 

na narrativa breve:  

 

I will argue that, just as impressionism dominates the mainstream of 

the novel in the late nineteenth and early twentieth centuries, so it does that of 

the short story. But the short story, because it has fewer “optional” narrative 

elements in its structural “slots” manifests its formal allegiances to 

impressionism even more obviously than does the novel (...). (Ferguson 15) 

 

Ferguson considera as características estéticas manifestadas 

pelo Impressionismo literário como essenciais ao aparecimento dos 

principais traços criativos da narrativa breve modernista. Completando 

a concepção de Hanson, que articula a passagem do “discurso” para a 

“imagem” na construção formal da narrativa breve, Ferguson destaca 
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sete características estéticas do short story modernista, oriundas do 

Impressionismo.8 Entre as novas técnicas de escrita, reveladas na 

organização estrutural e temática da narrativa breve, a crítica salienta a 

importância dos três elementos composicionais, centrais à articulação 

da narrativa breve na modernidade: a ênfase na focalização interior 

da(s) personagem(ns), o efeito estilístico do aparente apagamento da 

presença do narrador omnisciente – outrora considerado na narrativa 

realista como detentor da verdade absoluta, e as alterações na estrutura 

composicional da narrativa, perceptíveis, sobretudo, no modo como o 

seu enredo surge articulado.  

Segundo a análise de Ferguson, um dos pontos temáticos 

fulcrais ao entendimento do modernismo consiste na exploração do 

fluxo da consciência da personagem, através do efeito artístico 

proporcionado pelo aparente acesso não mediado à visão da realidade, 

tal como experienciada por ela: 

 

This emphasis on subjectivity inevitably affects the typical themes of 

modern fiction: alienation, isolation, solipsism, the quest for identity and 

integration. The characters, the experiencing subjects, are seen as isolated 

from other experiencing subjects, with only rare moments of communication 

or shared experience possible for them. (Ferguson 15) 

  

A ênfase na apresentação subjectiva da realidade 

contemporânea, articulada através do acesso ao mundo interior da 

personagem, afecta, segundo a ensaísta, o papel do narrador no 

desenvolvimento da narrativa breve, visto que a sua voz 

frequentemente se encontra diluída na voz interior da personagem ou 

na multiplicidade das perspectivas sobre a mesma realidade e, 
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consequentemente, deixa de ser considerada como o fio condutor ao 

sentido da obra.              

A substituição do narrador omnisciente, cuja presença se torna 

fulcral na narrativa breve tradicional, pelo acesso directo à consciência 

da(s) personagem(ns), está ao serviço de uma visão multifacetada da 

realidade, relacionando-se com um dos temas centrais ao modernismo: 

o questionamento da possibilidade de conhecimento absoluto do real. A 

própria organização formal da narrativa breve convida o leitor a 

problematizar a natureza do conhecimento e a credibilidade na 

existência da verdade absoluta, visto que a mesma realidade pode ser 

experienciada de formas diferentes. Ferguson salienta:  

 

It is often the reader, rather than the character, who must directly 

confront the possibility that we cannot know everything for certain, but the 

processes we follow in search of truth may yield only fiction. (Ferguson 16)  

 

A problematização da essência do conceito de verdade e da 

possibilidade de conhecimento da natureza da condição humana, que 

atravessa a narrativa modernista, promove alterações de carácter 

estético não apenas na relação do narrador com a(s) personagem(ns) e 

na forma como a experiência surge relatada, mas também na estrutura 

interna da narrativa breve, nomeadamente no que diz respeito à 

articulação do enredo, quando este existe. Segundo a reflexão de 

Ferguson, o short story modernista frequentemente apresenta dois 

níveis de narração, intimamente relacionados e mutuamente 

dependentes do ponto de vista estético: o plano exterior, cuja 

organização estrutural pode ser abrangida na denominação de elíptica 

ou de metafórica, e o plano interior, cujos contornos formais e 

temáticos somente poderão ser recuperados através da análise 
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cuidadosa dos aspectos narrativos presentes no seu plano exterior. 

Segundo Ferguson, tanto o enredo elíptico como o metafórico 

proporcionam à narrativa breve uma grande concentração formal e 

condensação estilística, ora através da eliminação de alguns elementos 

narrativos antes tidos por essenciais ao seu entendimento, ora através 

da sua substituição por figuras de retórica com grande poder de 

sugestividade, tais como a metáfora ou a imagem. Ao confrontar-se 

com o plano exterior de narração, composto pelo enredo elíptico ou 

metafórico, o leitor tende a imaginar ou a restabelecer a sequência 

narrativa, recorrendo à construção de um enredo hipotético, o que 

possibilita recompor o desenvolvimento sequencial da obra e 

aprofundar o seu sentido. Deste modo, de acordo com a teorização de 

Ferguson, por detrás de uma história relatada sente-se frequentemente a 

presença de uma outra história, que não está explicitamente contada, 

apenas sugerida. Ela existe a nível mais aprofundado da narrativa, que 

somente poderá ser compreendido através da análise das breves 

referências temáticas e estilísticas, propostas pela história relatada: 

 

By hypothetical plot I mean something more specifically formulable 

than the bare-bones structuralist “fabula”: a counter-story, with a beginning, 

middle, and end that tells “what happened” in chronological order (...). The 

sense of a double plot in all such stories is strong: we recognize a story that 

has not been fully told lying behind the one that is told. Reading the stories we 

become detectives, piecing together the main elements of the hypothetical 

plots in order to rationalize the actual plots. (Ferguson 17) 

 

As reflexões sobre o desenvolvimento temático e formal da 

narrativa breve na modernidade, articuladas por Hanson e Ferguson, 

procuram enfatizar, cada uma à sua maneira, as principais 
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características estéticas que distinguem o short story modernista do 

short story tradicional. Analisando, de um modo detalhado, as 

influências artísticas exercidas pelo Impressionismo literário sobre a 

formação do género da narrativa breve, Ferguson fundamenta a 

principal tese por si desenvolvida ao longo do ensaio: 

 

In attempting to show that the “modern short story” is a manifestation 

of impressionism rather than a discrete genre, I have cited many of the same 

characteristics that others have observed in arguing that the short story is a 

genre. That the short story seems very different from the novel in its plot, in 

the proportions of action to setting and character, or in the prominence of 

theme over vicarious experience, I concede, yet, the context of impressionism 

seems to me a more comprehensive vantage point from which to interpret 

these differences than that of genre. (Ferguson 23-24) 

 

A ensaísta repensa, no fundo, todo um conjunto de conclusões 

dedicadas à tentativa de proporcionar uma definição de narrativa breve 

em conformidade com uma concepção essencialista do género. A sua 

perspectiva de análise levanta, pelo contrário, a questão da importância 

de uma aproximação dita diacrónica ao género, reflectindo sobre a 

influência causada na apresentação estética da narrativa breve pela 

conjuntura histórica e artística.  

Clare Hanson, ao distinguir entre as propriedades estilísticas 

inerentes ao short story tradicional e ao short fiction, considera as 

inovações estéticas introduzidas na narrativa breve modernista como 

fundamentais ao desenvolvimento e posterior consolidação do género. 

Na perspectiva da ensaísta, nos inícios do século XX mesmo o short 

story que tende a seguir os padrões de narração convencionais 

manifesta alguns desvios estilísticos semelhantes aos métodos de 
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escrita inovadores, que convidam a rever a estabilidade de formas 

tradicionais de contar uma história: 

 

Kipling, Saki and Maugham each extended the range of the short 

story. Only Maugham was directly influenced by Freud, whose Interpretation 

of Dreams was not translated into English until 1913. However, the pre-

Freudian Edwardian era was still an age of unmasking, of seeing the skeleton 

hidden in the Victorian family cupboard. This spirit is reflected in the themes 

and structure of the stories of these writers. All three use the short story to 

unmask, exploiting the fact that the short story usually has only one 

peripatetic moment, which draws its impact from isolation. Saki and 

Maugham in particular exploit the self-consciously fictive element in short 

story telling, building their stories around façades which are later dismantled 

or questioned. Kipling, less sure of the existence of an empirical reality 

behind any façade, may invoke the supernatural to undermine our sense of an 

achieved, final reality in a story. (Hanson 53-54) 

 

Enquanto a teorização de Hanson procura diferenciar duas 

manifestações artísticas do género da narrativa breve ocorridas em 

simultâneo – o short story e o short fiction – na modernidade,  o estudo 

proposto por Ferguson concentra-se na exploração das propriedades 

estilísticas inerentes ao short story modernista tendo como principal fio 

condutor as influências estéticas nele causadas pelo Impressionismo 

literário. Avaliadas em conjunto, as duas teorizações ajudam a 

contemplar uma continuidade revelada no desenvolvimento literário da 

narrativa breve entre os finais do século XIX e os inícios do século XX, 

que passa por uma gradual superação de técnicas de escrita 

convencionais com a finalidade de alcançar uma expressão mais 

autêntica do espírito que então caracteriza a realidade.  
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Os estudos acima referidos, dedicados à apreciação das 

características formais e temáticas da narrativa breve modernista, 

procuram analisar as propriedades estilísticas do género sob o ponto de 

vista da sua coesão interna, sugerida dentro de uma estrutura 

fragmentada e dissonante do texto. 

Nesta abordagem reside, segundo a perspectiva de estudo 

proposta por Dominic Head em The Modernist Short Story: a Study in 

Theory and Practice, a principal contradição revelada pelos estudos 

críticos na análise das narrativas breves compostas no período 

modernista. Em vez de tentar restituir a coesão entre os elementos 

narrativos que compõem a obra, Head centra a sua investigação na 

problematização dos aspectos desunificadores que contribuem para 

desestabilizar a ordem sequencial na narrativa modernista, aspectos de 

dissonância e de ambiguidade, tornando-os propícios ao entendimento 

mais aprofundado do espírito manifestado pela modernidade. A 

teorização de Head demonstra, no fundo, o modo como as 

características formais e as propriedades estéticas incorporadas pelo 

short story modernista ajudam a revelar as profundas mudanças a nível 

social, político e económico contempladas na realidade contemporânea 

e reflectidas no pensamento literário da época: 

 

(...) there are various connections between the formal properties and 

capacities of the short story and the new ways of representing the social world 

displayed in modernist fiction. This survey seeks to investigate the nature of 

the relationship between modernism and the short story, an area strangely 

neglected by fiction-making in the twentieth century: the short story 

encapsulates the essence of literary modernism, and has an enduring ability to 

capture the episodic nature of twentieth century experience. (Head 1) 
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A principal tese desenvolvida por Head concentra-se, assim, na 

análise do papel do paradoxo presente na estrutura da narrativa breve 

modernista, reflectido na tensão entre os métodos considerados 

convencionais e as técnicas de escrita inovadoras, elaboradas pelos 

modernistas. Ao analisar a narrativa breve surgida na modernidade, 

Head centra a atenção na abordagem das propriedades formais da sua 

moldura narrativa que, na maioria dos exemplos propostos no estudo, 

aparenta seguir as convenções da escrita anterior, mas encontra-se, no 

entanto, transgredida pela dinâmica estilística representativa da vida 

moderna, contemplada no seu plano interior. Esta atinge-se através da 

combinação de diversos elementos desunificadores, tais como elipses, 

recurso à ambiguidade, à dissonância e ao conflito de diversas vozes e 

perspectivas sobre a mesma realidade. Head demonstra, desta maneira, 

que qualquer inovação literária parte sempre da tradição anterior, mas 

subverte os seus valores, desafiando os seus métodos de representar o 

real. Segundo o ensaísta, o conflito a nível estilístico apresentado pela 

narrativa breve modernista – o conflito entre a forma e o conteúdo – 

torna-se representativo de uma realidade em processo de 

decomposição, em constante devir, crítica em relação às fontes da 

percepção anteriormente aceites. É como se a dinâmica do conteúdo 

manifestasse a intenção de desestabilizar a ordem imposta pela forma: 

deste modo, os elementos narrativos frequentemente considerados 

como unificadores – a metáfora, o símbolo e o recurso à epifania – 

adquirem a capacidade de transmitir dissonância, ambiguidade e 

fragmentação, qualificativas da consciência moderna. Head observa:  

 

If narrative authority and the stability of personality are both 

problematized, what grounds are there for the emphasis on authorial order and 
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control? One might equally interpret use of symbol and objective correlative 

for internal mood as fluid and uncertain; an emblematic of ever-changing 

personality. (Head 20)     

      

A influência causada pela conjuntura histórica na elaboração e 

posterior consolidação das propriedades estilísticas inovadoras do short 

story modernista, central ao estudo de Head, encontra a sua principal 

fundamentação teórica no conceito de “autonomia relativa” 

desenvolvido por Althusser. Reparemos na seguinte afirmação retirada 

de uma das suas cartas: 

 

A crucial document here is “A letter on Art in Reply to André 

Daspre”, in which Althusser outlines the concept of relative autonomy in art: 

“I do not rank real art among the ideologies, although art does have a quite 

particular and specific relationship with ideology.” The duality of this 

relationship hinges on the fact that “what art makes us see, and therefore gives 

to us in the form of “seeing”, “perceiving” and “feeling”(…) is the ideology 

from which it is born, in which it bathes, from which it detaches itself as art, 

and to which it alludes. (Head 27) 

 

Tendo como ponto de partida as ideias desenvolvidas por 

Althusser acerca da problematização do processo da criação literária, 

Head coloca o texto modernista em diálogo aberto com o contexto 

sócio-político da modernidade. Tal abordagem crítica possibilita-lhe 

chegar à conclusão de que os novos instrumentos de escrita utilizados 

na composição do short story modernista nascem da tensão entre as 

convenções ditas tradicionais de narrar uma história, e a sua 

subsequente subversão, modificação e aplicação a uma nova realidade. 

Head fundamenta: 
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The premise of this chapter has been that the literary effects generated 

in modernist stories derive from a tension between formal convention and 

formal disruption, and that this paradoxical dual essence has been recognized, 

but not adequately theorized in existing short story theory (…). 

Basically, this involves seeing the disruptive literary gesture as an 

instance of relative autonomy; as something which is simultaneously 

conditioned by, yet critical of its ideological context, a context which can be 

equated with literary conventions and whatever world-view they encompass. 

This element of criticism need not always be an overt aspect of the text, and 

may be the product of a contemporary reinterpretation; for the modernists, 

however, the disclosure of ideological context is often an integral part of their 

formal experimentation. (Head 26)  

 

O resultado desse conflito é, segundo o ensaísta, a estrutura 

formal e temática do short story modernista, que deve deixar de ser 

interpretada através da busca de elementos unificadores; pelo contrário, 

a narrativa breve modernista deve ser considerada como uma forma 

literária adequada à problematização de uma realidade em constante 

transformação, crítica em relação ao seu contexto histórico e aos 

instrumentos da escrita oriundos da tradição literária anterior.  

Ao confrontar as diversas teorizações sobre o desenvolvimento 

literário do género da narrativa breve contemplado na modernidade, 

cujas teses articulam pontos de vista diferentes e, muitas vezes, 

contraditórios acerca da sua apresentação temática e formal, 

enfrentamos simultaneamente a coexistência de perspectivas de análise 

distintas aplicadas ao entendimento dos modos de funcionamento 

estético que regem a sua composição. Os mesmos tornam-se essenciais 

à interpretação da narrativa breve modernista, convertendo-se na fonte 
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principal da sua riqueza estilística em combinação com a profundidade 

temática – os instrumentos indispensáveis à sua análise crítica.  

Tendo em vista o contexto de interacção entre duas literaturas 

em que esta investigação se integra, salientar-se-á a importância de 

cada uma das teorizações aqui mencionadas, uma vez que as mesmas, 

embora ponham ênfase em aspectos críticos diferentes, não se anulam 

umas às outras, antes se completam mutuamente, proporcionando uma 

base de estudo consolidada e multifacetada da narrativa breve de Woolf 

à luz da apreciação de alguns métodos narrativos cultivados por 

Turgenev. Como Ferguson salienta, o diálogo estabelecido entre 

diversas perspectivas críticas torna-se no instrumento fundamental à 

análise do qualquer texto literário: 

 

The question “What is a short story” or even “What is an 

impressionist short story?” is probably not as important a question in the long 

run as other, specific questions we might ask about the relations of long and 

short stories, popular and highbrow stories, or stories and reality. The object 

of such criticism is not, finally, to find generic or modal boxes to put stories 

into, but to open the boxes and let stories out for more illuminating scrutiny. 

(Ferguson 24) 
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Notas 

                                                 
1 “Sou predominantemente realista” tornou-se, na consideração crítica da obra de Turgenev, numa 
das marcas distintivas de grande relevo na definição da sua estratégia narrativa. Durante muitas 
décadas de estudo e de investigação dedicadas à produção literária do escritor, a perspectiva realista 
ganhou uma posição predominante na avaliação do(s) seu(s) método(s) de representação do real. 
Sem dúvida, a aproximação realista, assim como as técnicas de escrita por ela cunhadas, 
desempenham um papel extremamente significativo na poética de Turgenev, convertendo-se no 
principal elemento construtivo da base temática de quase todas as suas obras, incluindo os poemas 
em prosa. O comentário abaixo transcrito – uma espécie de manifesto não oficial, dirigido à defesa 
do Realismo - revela uma grande simpatia e o sentido de confiança por parte do escritor: “Sou 
predominantemente realista, e acima de tudo interessa-me a viva verdade da fisionomia humana; o 
sobrenatural não me provoca sentimentos, assim como não sou capaz de acreditar em absolutismos 
nem num sistema fixo; mais que tudo, aprecio a liberdade – e, sou capaz de ser atraído pela poesia. 
Tudo o que é humano é me precioso (...)” (Carta a M.Milutina, em 22 de Fevereiro de 1875. ECOC 
5: 159). Contudo, nas últimas décadas a essência estética e estilística do método realista de 
Turgenev tem sido sistematicamente revista, tendo aparecido cada vez mais estudos que defendem a 
existência do(s) elemento(s) romântico(s) na obra literária do escitor, sendo esta considerada 
responsável pela  extrema profundidade emocional e toque “humano” presente no mundo ficcional 
criado por ele.    
2 Em Short Stories and Short Fictions, 1880-1980, Clare Hanson considera o poema em prosa e o 
sketch psicológico como elementos essenciais ao desenvolvimento e posterior consolidação do 
género da narrativa breve na modernidade: “The prose poem, together with the psychological 
sketch, created the formal base from which modernist short fiction was to develop” (Hanson 13-14). 
Tanto o poema em prosa como o sketch psicológico são construídos, segundo Hanson, através do 
recurso ao momento trivial, passageiro, que esconde, porém, uma experiência psicológica 
significativa ao desenvolvimento interior da personagem. O poema em prosa e o sketch psicológico 
são definidos por Hanson de seguinte modo: “A prose poem is usually structured around a trivial 
visit or encounter, and is narrated in the first person, the author’s commentary being of far greater 
importance than any one incident. (…). The writing is not in itself distinguished, but what is of 
importance is the writer’s aim. He is clearly striving after a kind of concentration of effect in prose 
analogous to that found in poetry: consequently he is not afraid to cram a sentence with metaphor 
and fill it with alliteration and assonance. (…). The psychological sketches are like prose poems, 
with the introduction of a more directed and mediated sensibility. They tend to deal with an 
apparently trivial incident which has significance for what it reveals of a character’s inner mood or 
state of mind. Often the subject of the story is a major change of feeling, but this will be conveyed 
obliquely, through symbol and repeated imagery, and will not be directly stated” (Hanson 14-15). 
3 Hanson, em Short Stories and Short Fictions, 1880-1980, ao distinguir entre short story tradicional 
e short fiction modernista, remete as origens literárias do primeiro para a tradição folclórica do 
conto. A ensaísta afirma: “The first type of a story, with a primary emphasis on plot, is that most 
closely linked to the traditional oral tale. In written form it dates from the work of Boccaccio and 
Chaucer, whose stories were however highly sophisticated and removed from folk art to the extent 
that they were “literary” (…). The forms of such stories (for example, the joke, mystery or fantasy) 
tend to be relatively stylised. This stylisation has two aspects. First, it means that the story depends 
for much of its effect on the reader’s familiarity with the code employed, and on his ability to 
recognise departures from it. The stories are not exactly formulaic in the medieval sense, but work 
within certain assumptions of shared formal knowledge. Secondly, stylisation suggests a strong 
feeling for “design” in the sense in which we have encountered the term in connection with Poe” 
(Hanson 5-6).   
4 No Dicionário da Narratologia, o discurso indirecto livre aparece definido como segue: “É um 
discurso híbrido, onde a voz da personagem penetra a estrutura formal do discurso do narrador, 
como se ambos falassem em uníssono fazendo emergir uma voz “dual”. A terceira pessoa e os 



 
 

91 

                                                                                                                          
tempos da narração coexistem lado a lado com os deícticos, as interrogações directas, os traços 
interjectivos e expressivos, a ausência de reacção; (...)” (Reis 320-321). 
5 Eliot, T.S. “Hamlet” (1919), em Selected Prose of T.S. Eliot, 48.  
6 O recurso estilístico ao maravilhoso e ao fantástico sofreu algumas alterações significativas no 
dealbar da modernidade. Ao analisar a narrativa breve de V. Woolf, Nena Skrbic articula alguns 
exemplos que visam demonstrar como o conceito do maravilhoso, assim como a sua aplicação ao 
texto literário modernista, começou a ser encarado sob a perspectiva da relação que o ser humano 
estabelece com o seu mundo interior, e a sua memória. No ensaio “Across the Border” (1918), 
Woolf problematiza a articulação do fantástico na ficção modernista, afirmando que o ângulo de 
visão principal não recai mais na observação do mundo exterior, mas focaliza antes a percepção 
interiorizada da realidade pela consciência humana, procurando impressionar-nos “not by the ghosts 
of the dead, but by those ghosts which are living within ourselves” (AB 218-19). De acordo com 
muitos estudos críticos, tal mudança da perspectiva em relação ao conceito do fantástico e do seu 
uso na literatura fora causado, além de outros factores da vida moderna, pela experiência da 
Primeira Guerra Mundial. Skrbic, por exemplo, comenta: “One of the undercurrents of Woolf’s 
writing on the ghost story was the notion that its traditional motifs were out of date in the modern, 
postwar world. After World War I the popularity of the traditional ghost story declined: since every 
parish in Britain had lost men in the fighting, the gulf between the living and the dead no longer 
seemed such an insurmountable barrier, and the traditional ghost was no longer the primary object 
of fear. In its place came a sense of danger that had a disquieting matter-of-factness and an 
“everyday” plausibility” (Skrbic 122 ).  
7 Excerto de Stephen Hero (1944), de James Joyce, reeditado em What is the Short Story?, 99. 
8 De acordo com a teorização proposta por Ferguson em “Defining the Short Story: Impressionism 
and Form”, as characterísticas principais do short story modernista são: (1) limitation and 
foregrounding of point of view, (2) emphasis on presentation of sensation and inner experience, (3) 
the deletion or transformation of several elements of the traditional plot, (4) increasing reliance on 
metaphor and metonymy in the presentation of events and existents, (5) rejection of chronological 
time ordering, (6) formal and stylistic economy, and (7) the foregrounding of style” (Ferguson 14-
15). 
 
 


