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RESUMO: O referido trabalho tem como objetivo central discutir a ideia de descentralidade 

psicológica a partir das categorias polifonia e pluripessoal mencionadas e salientadas por 

ADORNO (2003) e AUERBACH (1987). Tal ideia será estudada no romance Mrs. Dalloway 

(1925), de Virgínia Woolf, destacando as complexidades e as tensões dos personagens Clarissa 

Dalloway, Siptimus e Peter Walsh, permeadas pelo universo da narrativa woolfiniana. Além 

disso, a descentralidade psicológica dos personagens em destaque, por um lado, questiona o 

papel do narrador incluso na obra em questão que gerencia a crise do romance e a crise do 

romance psicológico; por outro lado, essa discussão revela e demonstra a relação do homem 

com o mundo (o mundo como substância); a subjetividade; a interioridade e as várias 

identidades construídas pelo homem moderno. 

 

Palavras-chave: Descentralidade. Mrs. Dalloway. Personagens 

 

Introdução  

 

 

A discussão em torno do conceito das categorias de polifonia e pluripessoal, 

salientadas por Adorno (2003) e Auerbach (1987), traz uma reflexão bem mais ampla 

do que podemos imaginar, pois as narrativas do início do século XX apresentam 

mudanças tanto no aspecto formal ou estrutural quanto ao conteúdo ou à temática. Isso 

acontece porque a própria relação do homem com o mundo modifica-se a partir da ideia 

de que esse sujeito passa a intensificar a sua capacidade de questionar; passa a recriar, a 

reformular suas relações com o mundo e com a natureza; constrói a capacidade de “ler” 

a si mesmo, conhecer a si mesmo e construir a si mesmo, portanto, um ser imerso na 

interioridade, na subjetividade. 

Diante disso, o romance Mrs Dalloway (1925), de Virgínia Wollf, insere nesse 

contexto mudanças no que diz respeito a construção do gênero romance e do mundo, 

pois personagens como Clarissa Dalloway, Septimus e Peter Wash, apresentam-se 

como sujeitos abalados, fragmentados, em “pedaços”; inseridos em um jogo de 

tempo/espaço sociais e interiores simultâneos. Esse jogo destaca a problemática da 

função do narrador na obra literária do século XX, pois “a nova reflexão é uma tomada 



 

de partido contra a mentira da representação, na verdade contra o próprio narrador, que 

busca, como um atento comentador dos acontecimentos, corrigir sua inevitável 

perspectiva” (ADORNO, 2003, p. 61).  

Para tanto, esse artigo estrutura-se em três secções: a) na primeira, busca 

pontuar os aspectos da modernidade e a mudança na relação do sujeito moderno com o 

mundo; b) na segunda, mostra o conceito das categorias polifonia e pluripessoal, 

apontadas por Adorno (2003) e Auebarch (1987); c) e, por fim, na terceira, busca 

concatenar as referidas categorias dentro do romance Mrs. Dalloway (1925), de Virginia 

Wollf, apontando a ideia de descentralidade psicológica nos personagens centrais.  

 

 

A Modernidade e o Homem 

 

 

O campo de discussão sobre o assunto da modernidade é um caminho tênue 

dentro da acepção literária, pois pensar nesse termo nos remete a dois questionamentos: 

o que é o moderno? Ou, o que é ser sujeito moderno? As respostas nos parecem óbvias 

diante de vários teóricos que já abordaram e abordam sobre esses assuntos, 

principalmente sobre o conceito de modernidade; mas respondê-las nos levam a campos 

que vão para além dos conceitos. 

Walter Benjamin (1989), em Paris do Segundo Império, ajuda-nos a construir 

alguns aspectos da modernidade a partir da categoria do Flâneur. Essa categoria talvez 

seja o elemento primordial para entendermos as várias representações que as cidades 

oferecem ao homem moderno nesse momento.  

O Flâneur é um observador e esse observador vive a dinâmica da cidade 

grande através da sua relação com os espaços frequentados, que se transfiguram como 

um lugar de introspecção e de indefinição. Praças, vitrines das lojas, ruas, bulevares e 

galerias, principalmente, são espaços percorridos por ele e que se apresentam como 

labirintos aos seus olhos; verdadeiro mundo em “miniatura”, onde o Flâneur percorre 

como um detetive em busca de decifrá-lo. Tudo passa aos olhares desse sujeito com 

rapidez e lentidão ao mesmo tempo, causando uma dicotomia de espaço e tempo; é 



 

como se “tudo passa[sse] em desfile... dias de festa e dias de luto, trabalho e lazer, 

costumes matrimoniais e hábitos celibatários, família, casa, filhos, escola, sociedade, 

teatro, tipos, profissões” (BENJAMIM, 1989, p. 34).  

E são nessas acepções apresentadas acerca do Flâneur para a construção de 

alguns aspectos espaciais da modernidade que podemos fazer um diálogo com a 

categoria do caráter blasé, discutido por Geor Simmel (2009), em As Grandes Cidades 

e a vida do Espírito, o qual definiu esse caráter como  

 

(...) o embotamento frente à distinção das coisas: não no sentido de que elas 

não sejam percebidas, como no caso dos parvos, mas sim de tal modo que o 

significado e o valor da distinção das coisas e com isso das próprias coisas 

são sentidos como nulos. Elas aparecem ao blasé em uma tonalidade 

acinzentada e baça, e não vale a pena preferir umas em relação às outras.  (...) 

nesse fenômeno peculiar de adaptação que é o caráter blasé, em que os 

nervos descobrem a sua derradeira possibilidade de se acomodar aos 

conteúdos e à forma da vida na cidade grande renunciando a reagir a ela.  

(SIMMEL, 2009, pp.581-582) 

 

 É nessa relação tensa, indefinida e, por algumas vezes, dicotômica do sujeito 

moderno frente às coisas das cidades grandes que o caráter blasé se configura como um 

elemento que faz desse homem não um sujeito indiferente ou distante do ambiente 

social, mas um ser reservado aos estímulos nervosos externos que as próprias cidades 

podem oferecer; por isso as relações dos sujeitos nas cidades grandes se constroem a 

partir da ideia de atomização interior e de autoconservação.    

Diante disso, esse sujeito moderno passa questionar, a recriar e a reformular 

suas relações com o mundo e com a natureza; constrói a capacidade de “ler” a si 

mesmo, conhecer a si mesmo e construir a si mesmo, portanto, um ser imerso à 

interioridade: 

 

(...) a crença no sujeito pressupõe, basicamente, as noções de interioridade, 

unidade e princípio. A ideia de sujeito é a representação da substância ativa, 

uma configuração idêntica a si, dotada de atividade, de princípio, de vontade; 

ela representa a força capaz de originar, ordenar, criar. Ao mesmo tempo que 

é a unidade e princípio, a noção de sujeito implica interioridade, representa 

um mundo interior caracterizado pela atividade e pela identidade. (...) Se o 

homem é a medida da realidade, é a partir de sua identificação como unidade, 

como substância, que ele produzirá a valoração do mundo. A crença na 

causalidade, na lógica, é uma projeção da crença no sujeito como substância 

ativa. (MOSÉ, 2005, p. 171)  



 

 

Para tanto, o homem é uma “substância viva” que gera relações com o mundo 

material (exterior) e o mundo imaterial (interior); não é somente a razão que controla e 

gerencia as ações do homem, mas, também, as suas experiências com esses mundos. 

Essas experiências que o tornam um ser de múltiplas características, de múltiplas 

identidades, de múltiplos “eus”, ou seja, “o homem não se percebe mais como mundo; 

ele agora é um agente no mundo, ele atua porque está em relação com o mundo” 

(MOSÉ, 2005, p. 173). 

É nesse universo de indefinições, de tensões, que o homem moderno não é 

mais identificado como uma unidade, um ser homogêneo, mas um ser fragmentado, de 

várias identidades, portanto, o sujeito moderno que é para Nietzsche, em todos os 

sentidos e perspectiva, um ser submerso à vida, é produto da exterioridade, um eu com 

“interioridade fictícia” que só se configura quando obedece a esta determinação. Ou 

seja, o que pensamento do filósofo alemão sugere não é mais o pensamento conceitual 

ou cartesiano, o pensamento como forma ou atividade da racionalidade, mas o 

pensamento que flui do jogo caótico das forças (das tensões), o pensamento que 

acompanha o jogo irracional da própria natureza.  

  

A Redefinição da Posição do Narrador no Romance 

 

Dentro dos aspectos acima apresentados, desse universo da modernidade e do 

homem moderno, que a literatura, também como elemento inserido nesse mundo de 

transformações, reestrutura-se, redefine-se e se resignifica.  

Essa perspectiva de possibilitar novos rumos à literatura é iniciada com Kafka 

e com Jaime Joyce, ao atribuírem novos significados a maneira de narrar os 

acontecimentos do mundo, questionando não só o espaço vivido, mas as experiências 

oferecidas por ele. Por isso, tal aspecto ganha uma nova dimensão, principalmente, 

quando se trata da categoria do narrador que se dilui e se reinventa na própria maneira 

de narrar os acontecimentos desse mundo desintegrado. 



 

 Para entendermos a redefinição da posição do narrador no romance, faz-se 

necessário entender como ele se configurava no século XIX, pois nesse século o papel 

do narrador é bem definido e delimitado dentro desta arte. Quase sempre cumpre a 

função de direcionar o leitor pelos caminhos da prosa de ficção através das suas 

interseções, das suas marcas na linguagem (na forma o discurso indireto), pois tudo se 

apresenta alinhado e inteligível na ordem do romance. Essa técnica foi bem apresentada 

por Flaubert em seus romances, pois as suas narrativas e o papel do narrador eram 

comparados aos palcos italianos do teatro burguês “o narrador ergue uma cortina e o 

leitor deve participar do que acontece, como se estivesse presente em carne e osso” 

(ADORNO, 2003, p. 60).  

No entanto, com o mundo caótico que ora se apresenta ao homem no final dos 

séculos XIX e início do XX, a própria categorização desse sujeito dentro da narrativa 

passa a ganhar novas dimensões nesse processo. 

 

A violação da forma é sempre inerente a seu próprio sentido. (...) Quando em 

Prost o comentário está de tal modo entrelaçado na ação que a distinção entre 

ambos desaparece, o narrador está atacando um componente fundamental de 

sua relação com o leitor: a distância estética. No romance tradicional, essa 

distância era fixa. Agora ela varia como as posições da câmera no cinema: o 

leitor é ora deixado do lado de fora, ora guiado pelo comentário até o palco, 

os bastidores e a casa de máquinas (...) a abolição da distância é um 

mandamento da própria forma, um doa meios mais eficazes para atravessar o 

contexto do primeiro plano e expressar o que já lhe é subjacente, a 

negatividade do positivo (ADORNO, 2003, pp. 61-62)  

 

Diante dessas novas possibilidades de definir o papel do narrador dentro do 

romance que ora aparece como um guia para os leitores e ora apresenta como alguém 

que está aquém na narrativa, ou seja, agora esse narrador não possui a capacidade de 

ver, de controlar a totalidade dos acontecimentos, das experiências como era no 

romance tradicional, o romance permite a entrada de algumas categorias no seu 

universo. Uma delas é a categoria da polifonia, salientada por Adorno (2003), pois são 

nessas várias vozes que o narrador se configura não mais como único, como unidade, 

mas um elemento fragmentado, de múltiplas funções dentro da narrativa, assemelhando 

as figurações do homem moderno; por um lado, temos o coletivo e, por outro lado, 



 

temos a experiência, que se cruzam no processo de montagem e de pluralidade na arte 

de narrar no contemporâneo. 

Outra categoria que dialoga com a proposta de Adorno é a de pluripessoal, 

destacada por Auerbach (1987), essa categoria possibilita entender que na narrativa 

contemporânea não é feita por apenas um sujeito que possa conduzir a história, ou seja, 

são as várias representações de múltiplos sujeitos que se configuram e se cruzam no 

decorrer da narrativa que estão separadas e entrelaçadas. 

  
O escritor, como narrador de fatos objetivos, desaparece quase que 

completamente, quase tudo o que é dito como reflexo na consciência das 

personagens do romance. (...) é que não se trata apenas de um sujeito, cujas 

impressões conscientes são reproduzidas, mas de muitos sujeitos, amiúde 

cambiante; (...) no romance realista do período entre guerras – representação 

consciente pluripessoal, estratificação temporal, relaxamento da conexão com 

os acontecimentos externos, mudanças da posição da qual se relata –, as quais 

estão todas entrelaçadas e são difíceis de serem separadas, mostram-se, 

segundo achamos, certos empenhos, tendências e necessidades, tanto do 

escritor quanto do público (AUERBACH, 1987, pp. 481-483) 

 

É nesse novo direcionamento da função e do papel do narrador que a narrativa 

contemporânea se configura não somente na forma de narrar, mas, também, nas próprias 

experiências e nas mudanças que homem moderno sofreu.   

Além disso e como consequência disso, o romance, particularmente, o romance 

psicológico; apresenta crise em sua dinâmica, pois não mais estamos nos referindo a um 

sujeito, a um único ser que concentra todas as coisas do mundo e todas as análises 

psicológicas; fragmentando o homem, estamos, também, esfacelando a maneira de 

pensar e analisar esse homem ou sujeito dentro da narrativa, pois “a eliminação da 

análise psicológica liga-se à própria técnica da simultaneidade, adequada para 

reproduzir fenômenos coletivos ou segmentos geográficos ou de tempo, ao invés  de 

aprofundar a sondagem psicológica de uma personagem”. Ou seja, é na fissura da 

relação do interno com o externo, no entrelugar (utilizando a categoria de Silviano 

Santiago) desses dois mundos que a crise do romance psicológico se configura. 

Essa crise é caracteriza, principalmente, pela categoria do tempo que é vista 

como um elemento fundamental da realidade psíquica, que envolve e une o indivíduo, a 

sociedade e o universo, mas que agora esse tempo, assim como o homem, se apresenta 



 

como algo diluído no espaço na narrativa e no mundo, pois “mundo e Eu desfazem-se 

numa sucessão de impressões; ambos os pólos perdem os seus contornos precisos, 

transformados numa corrente de sensações”.  

 

Descentralidade Psicológica em Mrs. Dalloway 

 

É nesse contorno da crise do romance psicológico, de redefinição da posição 

do narrador na obra literária e as figurações multifacetadas do homem moderno, que 

incluímos o romance Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf, que insere nesse 

contexto de indefinições, de tensões, na configuração da arte de narrar.    

A técnica de Virginia Wollf apresentada nesse romance assemelha a ideia de 

montagem e das artes visuais, pois para atribuir uma nova forma para o romance a 

escritora apoiou nessas técnicas, bem como a definição de Benjamin (2009) que entende 

a arte e suas várias formas de representações, “generalizando, podemos dizer que a 

técnica de reprodução retira do domínio da tradição o objeto reproduzido”. E, na medida 

em que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as 

situações, ela atualiza o objeto reproduzido.  

É na montagem dos cenários, das ações dos personagens, do papel do narrador 

que Vírgina Wollf revela que a arte de narrar não se resume apenas em contar história 

como reflexo da realidade, pois o que insere é um processo que, assim como o homem 

está em processo de fragmentação nesse mundo desintegrado, os elementos dentro da 

narrativa, também, apresentam como sinônimo e resultado dessa relação do homem com 

o mundo, ou seja, há uma diluição nesse processo tradicional de narrar os fatos e o 

próprio papel do narrador se reconfigura na nova direção da arte de narrar. 

 Nesse sentido, compreender a narrativa e os personagens dentro da história em 

Mrs, Dalloway é, também, entender que o tradicional se reconfigura, se redefine e se 

reproduz à medida que não temos mais a totalidade do objeto reproduzido; e que é 

renovada a partir das relações do sujeito com o mundo.  

Por isso, Banfield (2009) afirma que o romance Mrs. Dalloway é como “o jogo 

experimental, como em outros romancistas modernos, assumia aqui a forma de conto 



 

curto”. Ou seja, histórias que se iniciam e se enceram dentro da narrativa, porém, 

diferentes dos contos tradicionais, pois “se manifesta justamente na experiência mental 

de imaginar o mundo de outra perspectiva espaçotemporal”. Dessa maneira que 

Clarissa Dalloway percorre pelos espaços da cidade refletindo e questionando o seu 

lugar no mundo a partir de tensões e de experiências submerso no mundo interior: 

 

(...) tinha a sensação estranhíssima de ser invisível, de não ser vista; ignorada; 

agora não existindo mais casamento, não existindo mais filhos, mas apenas 

esse avanço surpreende e bastante solene com os outros, subindo a Bond 

Street, sendo Mrs. Dalloway, nem sequer mais Clarissa; sendo Mrs. Richard  

Dalloway. (WOOLF, 2013, p. 16-17) 

 

 

É nesse universo de tensões, de reflexões e, às vezes, de reserva que a 

personagem Clarissa Dalloway fragmenta-se no mundo moderno. Por essa razão, não a 

entendemos como uma personagem frívola, sem mudanças ou percepção no mundo a 

sua volta, mas como um sujeito que através da memória, grande auxiliar para ela, tem a 

oportunidade de remomerar fatos passados, desencadeando confidências e trazendo à 

tona recordações que a traz, de alguma forma, mudanças que nos permite a explorar e a 

entender o universo psicológico de Clarissa Dalloway, pois “os devaneios, até mesmo 

os mais subversivos, na verdade não têm interesse nenhum de mudar o mundo porque a 

sua essência é correr paralelo a ele e, já que o mundo é meramente um a ”ocasião” para 

os eu desdobramento, pode muito bem continuar assim”. (MORETTI, 2007, p. 286). 

Da mesma forma, Septimus, outro personagem da obra, questiona o seu espaço 

no mundo caótico que ora se apresenta a ele. Não entende que lugar ou que 

comportamento deve ter diante das coisas e das situações; imerso na sua possível 

loucura: 

 

Septimus olhava. Os rapazes apeavam das bicicletas. O trânsito aumentava. E 

lá estava o carro parado, com as cortinas fechadas, e nelas uma estampa 

curiosa que parecia uma árvore, pensou Septimus, e essa convergência 

gradual de tudo para um foco central diante de seus olhos, como se algum 

horror tivesse aflorado quase à superfície e estivesse prestes a explodir em 

chamas, o aterrorizou. O mundo oscilava, estremecia e ameaçava explodir em 

chamas. Sou eu que estou bloqueando o caminho, pensou. Não era ele que 

estava sendo olhado e apontado; não estava plantado ali, enraizado na 

calçada, para uma finalidade? Mas qual afinidade? (WOLLF, 2003, p. 29). 

 

 



 

É dessa forma que Septimus olha para si, como um sujeito que não entende a 

dinâmica do mundo moderno, os estímulos nervosos da cidade grande; no jogo caótico 

de tensões e de reserva do mundo externo frente ao mundo interno. Um verdadeiro blasé 

subverso dentro da cidade grande. Os próprios questionamentos já denunciam as 

inseguranças e o não lugar desse personagem no mundo moderno, ou seja, “o mundo 

oscilava, estremecia e ameaçava explodir em chamas” (WOLLF, 2013, p. 29). 

Para além desses dois personagens, também temos a terceira figura que nos 

ajuda a pensar e a atender o personagem e a relação dele com o mundo moderno, o qual 

está inserido dentro da obra literária no novo processo de narrar. Peter Walsh, assim 

como Clarissa Dalloway e Septimus, também questiona e reflete os estímulos que o 

mundo lhe oferece: 

 

A compensação por envelhecer, pensou Peter Walsh, saindo do Regent´s 

Park e segurando o chapéu na mão, era apenas isso; as paixões continuam 

fortes como sempre, mas uma delas ganhou – enfim! – o poder que 

acrescenta o sabor supremo à existência – o poder de pegar a experiência e 

girá-la lentamente à luz. (WOLLF, 2013, p. 93) 

 

 

É nessa ruína de perspectivas, de dúvidas, de projeções de convivências 

possíveis ou não que os três personagens estão inseridos e esfacelados em um mundo de 

reconstrução de realidades e de verdades que estão para além da segurança que esses 

personagens podem trazer para cada vida em particular. Ou seja, são nessas várias vozes 

e sujeitos que se entrelaçam nessa narrativa, que, de certa forma, apresentam como 

múltiplas identidades, múltiplos “eus” que se configuram dentro de Mrs, Dalloway. 

Diante disso, no romance Mrs. Dalloway, de Virgina Woolf, podemos observar 

a crise do romance psicológico a partir da observação de que na narrativa não temos 

mais a centralidade em apenas um personagem. Cada personagem possui sua 

complexidade, sua crise, suas tensões, sua individualidade, ou seja, há uma eliminação 

do herói.  Então, cada vida, cada ação dos personagens, cada figuração, caracterizam 

como uma micronarrativa dentro da mesma narrativa. É o que ocorre com as vidas, com 

as perspectivas, com a relação do homem com o mundo, de Clarissa Dalloway, de 

Septimus e de Peter Walsh.  



 

São nessas vidas particulares que o papel do narrador é questionado, pois ora 

ele parece como guia e direciona o leitor; ora há a entrada das falas dos personagens 

como narradores de suas próprias histórias. Dessa maneira, a reflexão de Benjamin 

sobre o tema nos ajuda a entender a posição do narrador quando afirma que a “[...] 

sabedoria [...] está em extinção [...]”, mas não anunciando uma era de decadência e sim 

de mudança, conduzindo a mudança. Essa mudança decorre do fato, segundo o autor, do 

surgimento do romance que desprende a narrativa do narrador, ao retirar dele o papel de 

contar suas próprias experiências, como nos contos de fada, ou na epopeia.  

Nas palavras de Benjamin, “[...] a origem do romance é o indivíduo isolado, 

que não pode mais falar exemplarmente, sobre suas preocupações mais importantes e 

que não recebe conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1900, p. 201). 

Nesse sentido, é importante a retomada das categorias de polifonia e 

pluripessoal, apontadas por Adorno (2003) e Aeurbach (1987), pois nos ajuda a 

compreender a ideia de descentralidade psicológicas dos personagens, Clarissa 

Dalloway, Septimus e Peter Walsh, que se apresentam como sujeitos abalados, 

fragmentados, em “pedaços”; inseridos em um jogo de tempo/espaço sociais e interiores 

simultâneos. Esse jogo destaca a problemática da função do narrador na obra literária do 

século XX, pois “a nova reflexão é uma tomada de partido contra a mentira da 

representação, na verdade contra o próprio narrador, que busca, como um atento 

comentador dos acontecimentos, corrigir sua inevitável perspectiva”, que é auxiliado 

pelo fluxo de consciência que cada personagem traz dentro da narrativa. 

E que foi possível perceber que o narrador woolfiniano em constância com a 

tendência de desrealização da época mostra-se ora confundido com a personagem, o 

narrador, de certa forma, desaparece, como no exemplo, “Todos jantaram fora, então? 

Um criado abria a porta [...]” (WOOLF, 2013, p. 160). Aqui, não se sabe quem fala, se é 

o narrador ou a personagem. Viu-se também o desmascaramento das aparências 

exteriores, aflorando sempre do interior para o exterior das personagens, desmontando o 

a ideia tradicional do tempo cronológico. 

 

 



 

Algumas Considerações  

 

Por isso, este estudo permeou reflexões acerca dos personagens principais do 

romance Mrs. Dalloway, de Virgínia Wollf, principalmente, no que tange as suas 

descentralidades de pensamentos, de comportamentos, de reflexões, afirmando, assim, a 

crise do romance psicológico. Tal crise ajuda-nos a entender que a figura do narrador 

não é central dentro do romance, pois com a técnica do fluxo de consciência os 

personagens Clarissa Dalloway, Septimus e Peter Wash assumem papel importante que 

antes pertencia à categoria do narrador. E que agora essa categoria se desfaz, assim 

como se dilui cada perspectiva, cada unidade, cada sujeito no mundo moderno. 

Por isso, o narrador de Mrs. Dalloway constrói as personagens principais a partir 

de técnicas como fluxo da consciência, mostrando do interior ao exterior. Ora 

confundindo-se com a personagem, entre o tempo psicológico vigente, pode-se ver 

Clarissa Dalloway, Septimus e Petyer Walsh pelos olhos do narrador dos seus 

profundos íntimos, lá onde as máscaras não cabem. 

Dessa maneira, as narrativas modernas, incluindo Mrs. Dalloway, apresentam 

mudanças tanto na forma de narrar quanto nas temáticas apresentadas a partir dessa 

nova relação do homem com o mundo, pois ele no contexto da modernidade não é um 

sujeito pacífico, tranquilo; pelo contrário, é um ser em constante movimento, inquieto, 

em constante criação. Ou seja, há uma fragmentação da maneira de olhar a cidade 

através da experiência e da visão múltipla realizadas por esse homem moderno, da 

mesma forma, resignifica a figura do narrador na prosa de ficção moderna. 

 

Referências 

 

ADORNO, T. Posição do narrador no romance contemporâneo. In: Notas de Literatura. 

Trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades, Ed.34, 2003. 

AUERBACH, E. A meia marrom. In: Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

BANFIELD, Ann. Mrs. Dalloway (Virgínia Wollf, 1925). In: A cultura do romance. 

Franco Morretti. (org.). Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 



 

BENJAMIN, W. Paris do segundo Império. In: Charles Baudeleire um lírico no auge 

do capitalismo. Trad. José Martins Barbosa e Hermerson Alvez Baptista. 1ª ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1989. pp. 09-101 (obras escolhidas; v.3). 

________. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e Técnica, 

arte e política: ensaio sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rounaet. 

8ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. pp. 179-212. 

________. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e 

Técnica, arte e política: ensaio sobre literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo 

Rounaet. 8ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. pp. 213-240. 

LUKÁCS, G. O romantismo da desilusão. In: Teoria do romance. Trad. Alfredo 

Margarido. Lisboa: editoral Presença, s/d. 

MOSÉ, V. O sujeito Moderno. In: Nietzsche e a grande política da linguagem. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

MORETTI, F. Signos e estilos da modernidade. Tard. Maria Beatriz de Medina. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

ROSENFELD, A. A procura do mito perdido: Notas sobre a crise do romance 

psicológico. In: Letras e leituras. São Paulo: Perspectiva/Edusp/Unicamp, 1994. 

SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida do espírito. In: Psicologia do dinheiro e 

outros ensaios. Trad. Artur Mourão. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009. 

WOOLF, V. Mrs. Dalloway. Trad. Denise Bottmann. Porto Alegre: L&PM, 2013. 

 

 

 


