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RESUMO: Virginia Woolf foi uma das precursoras do romance moderno. Ela é conhecida pelo 

seu experimentalismo narrativo no qual explorou as técnicas da prosa moderna. Em To the 

lighthouse (1927), temos a dupla representação da personagem Mrs. Ramsay, na escrita e em 

seu retrato a óleo que a personagem Lily Briscoe compõe no decorrer do romance. Essa 

duplicidade enfatiza todo potencial woolfiano em agregar a estética pós-impressionista à sua 

obra moderna. Já em The Waves, de 1931, temos o ápice de sua estética modernista por causa 

dos fluxos de consciência extremos. The Years, penúltimo romance da escritora, publicado em 

1937, não segue a mesma trajetória de transgressão das regras do romance realista de 

representação. Este romance relata a história de uma família inglesa entre as décadas de 1880 e 

1930. Parece-nos que há o recuo quanto ao uso das técnicas vanguardistas em sua reprodução da 

realidade ficcional. Pode parecer uma obra controversa em relação à trajetória laboral 

woolfiana. Cabe-nos investigar The Years como uma via negativa para compreender a estética 

do romance moderno de Virginia Woolf devido ao possível recuo no experimentalismo 

narrativo proposto e efetivado em To the lighthouse. Teremos como suporte teórico os conceitos 

que circundam o romance realista e moderno a partir de Auerbach. É necessário entendermos 

também o processo no qual se deu a crise do romance, bem como do narrador, com Schiller, 

Lukács, Benjamin e Adorno. Por fim, refletiremos acerca dos conceitos da estrutura narrativa 

woolfiana com James Naremore, entre outros. Nosso objetivo é perquirir se The Years poderia 

ser uma obra prima da estética modernista de Virginia Woolf. Obra possivelmente 

desconsiderada pela crítica por não ter explorado de forma tão radical os recursos da prosa 

moderna. Seria o aprimoramento do que ela chamava de “um mundo visto sem o eu”? 

 

Palavras-chave: Representação. Romance moderno. Teoria Literária. 

 

A primeira cena do romance The Years narra a cena de uma mulher à beira da 

morte. Era primavera, no ano de 1880. A família Pargiter, constituída pelo Coronel Abel 

e seus filhos, vive um evento em comum: a espera da morte da mãe. 

O quarto de Mrs. Pargiter tinha um cheiro agridoce misturado com os 

sentimentos de dor, doença, vida e morte. Delia talvez fosse a que mais transparecesse 

ansiar pela morte da matriarca. Diante da notícia de desmaio da mãe pela enfermeira 

imediatamente sentiu uma sensação de extremo alívio e excitação: “[...] Aconteceu, 
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pensava Delia, aconteceu afinal!” (WOOLF, 2011, p. 53). Porém, era um alarme falso, 

sendo um golpe para a filha ainda que houvesse “[...] um silêncio de morte por toda 

parte” (WOOLF, 2011, p. 56). No dia do ultimato final de Rose, Delia se perguntava: 

“[...] É isso então a morte?” (WOOLF, 2011, p. 63). Após um silêncio total, seu pai saiu 

do quarto cambaleando e gritando o nome de Mrs. Pargiter e Delia só podia pensar em 

como ele representava bem. A notícia do funeral espalhou-se aos demais familiares; a 

prima de Rose, ao receber o bilhete exclamou: “[...] Não tem resposta [...] Rose morreu! 

– disse a Sr. Malone – A prima Rose” (WOOLF, 2011, p. 101). Mais adiante entramos 

na cena do funeral.   

Enquanto em To the lighthouse a morte da matriarca é anunciada entre 

parênteses durante a passagem da guerra, surpreendendo o leitor que não espera pela 

notícia de forma tão abrupta, sem ser dada muita importância – “(O Sr. Ramsay, 

andando aos tropeções no corredor, esticou os braços, certa manhã, mas, como a Sra. 

Ramsay morrera repentinamente na noite anterior, esticou os braços e eles continuaram 

vazios)” (WOOLF, 2003, p. 138) –, em The Years, a morte da matriarca é anunciada 

como um importante evento que, logo no início do romance, gera expectativas no leitor. 

Tanto em To the lighthouse quanto em The Years há a forte presença da morte 

rondando a casa e os familiares, ao mesmo tempo em que emergem o mistério, o medo e 

o vazio. A estrutura narrativa desses romances não deixa haver um discurso pleno, total 

sobre o tema. Há sempre algo que fica no plano do indizível, levando o leitor a suspeitar 

de si mesmo. Há grandes espaços de deslocamentos entre o discurso dos personagens, 

como, na dor omissa de Mr. Ramsay em contraposição à dor evidente dos filhos no 

terceiro capítulo de To the lighthouse, ao embarcarem rumo ao Farol “em memória dos 

mortos”; ou durante a cena do funeral de Rose, em The Years, enquanto uns choram ou 

riem, outros nada sentem. A narrativa tradicional realista está sendo destituída de sua 

unidade, totalidade. O narrador onisciente parece não deter todo o conhecimento acerca 

dos personagens, pois passa a narrar em diferentes perspectivas; surge, então, uma 

narrativa dividida, fragmentária e assimétrica. 
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Em muitos pontos, The Years e To the lighthouse confluem. Um deles é que em 

ambos há a representação da morte da mãe bem como da guerra. Contudo, Virginia 

Woolf, de maneira um tanto quanto distinta, representou esses dois fatos. Nesse sentido, 

necessitamos pensar em quais pontos essas obras confluem e se diferem em relação à 

estética da destruição. Primeiramente, devemos resgatar esse conceito debatido em 

nossa dissertação.  

Em To the lighthouse, a narrativa de perda instaura-se como produção 

inacabada. Ela deixa transparecer a falta de controle do autor sobre sua própria escrita, 

originando a trama, ou melhor, a estética da destruição, ao operar com o que não se 

sustenta como acabado, permanente. A estética da destruição é um novo modo de fazer 

arte no período entre guerras. Nesse novo modo de fazer arte reside o próprio enigma 

com o desvanecimento do narrador onisciente, a caracterização da enigmática 

personagem Mrs. Ramsay a partir de seu discurso de tom melancólico. Ainda que as 

propostas de pintura e da viagem tenham sido relançadas para as suas execuções ao final 

da obra, a estética da destruição em To the lighthouse não deixa de tornar-se evidente 

ora na morte dos personagens, ora no desgaste da casa, dos móveis e, sobretudo, na 

estrutura narrativa. Em To the lighthouse, há pequenas frustrações ao longo da narrativa 

que, por fim, resultam em uma obra diferente da proposta inicial da narrativa, 

configurando o que chamamos de estética da destruição.  

Entendemos que essa estética seja fruto das transformações pela qual passou a 

narrativa épica resultando na crise da narrativa moderna. Crise que já despontava nos 

estudos de Schiller (1978), em Poesia ingênua e sentimental, acerca do romantismo 

alemão. A crise na narrativa implica na cisão com o gênero tradicional épico que 

prioriza a unidade e a completude. Nesse sentido, o conceito de gênero épico se fragiliza 

desde o romantismo de acordo com os estudos de Schiller. Conceitos como totalidade, 

harmonia e perfeição desaparecem quase que completamente, como uma narrativa de 

perda, na literatura moderna do fim do século XVIII.  

Na narrativa woolfiana, o resultado da falta de totalidade é o fragmento; da 

harmonia com a natureza, a discórdia por meio de diferentes reflexões acerca do mesmo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

fato, como Mrs. Ramsay lutando contra a opinião do marido e de Tansley sobre a 

possibilidade de eles irem, ou não, ao farol no dia seguinte; e da perfeição, a fratura dos 

acontecimentos, efetivada pela incessante repetição da perda ao levarmos em conta a 

análise da cena do jantar. Tanto a cena da ida ao farol quanto a do jantar acabaram tendo 

seus planos fraturados no decorrer da narrativa. É como se Mrs. Ramsay estivesse 

sempre atenta às perdas, ainda que pequenas, como os pequenos deslizes ocorridos no 

dia a dia. Temos, portanto, um sintoma de melancolia na narrativa woolfiana.   

A estética da destruição em To the lighthouse contrapõe-se à estrutura narrativa 

realista nas seguintes proposições: tempo suspenso e perca da espacialidade por causa 

dos fluxos de consciência que se intercalam; e desvanecimento do narrador onisciente 

que perde o controle e o saber total de sua própria narrativa ao se tornar o próprio 

enigma. Nesse sentido, o que caracterizaria a narrativa de perda, a estética da destruição 

em The Years?  

Primeiramente, devemos recuar nossa análise aos estudos de Erich Auerbach 

sobre o realismo moderno refletindo na seguinte proposição: Como pensar nestas 

premissas da evolução da narrativa para uma “perspectiva mais rica” ao considerarmos 

o romance realista versus moderno em The Years? 

É importante ainda questionarmos o desprezo que a teoria literária dedica à 

representação realista. Reconsideraremos a estética realista em contraponto à moderna. 

Por isso, chamamos de via negativa o estudo do romance The Years. Entretanto, o 

negativo deve ser pensado na retomada de características do romance realista na prosa 

moderna de Virginia Woolf. Levaremos em conta o estudo dos três últimos ensaios de 

Mímesis de Auerbach – “La mansão de La Mole”, “Germinie Lacerteux” e “A meia 

marrom” – para questionarmos algumas características pertinentes ao espaço e tempo 

em The Years.  

Após analisar os grandes escritores realistas – Sthendal, Balzac e Flaubert –, 

Auerbach (2011, p. 439) concluiu que cada escritor, à sua maneira, representou em seus 

romances “condições políticas e sociais da história contemporânea” com excelência. 

Como resultado, temos “acontecimentos quotidianos quaisquer com pano de fundo 
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histórico agitado”. Em contrapartida, a crise da representação moderna aponta para a 

desconstrução das categorias do tempo e espaço ignorando o fundo histórico.  

Em sua análise da cena ligada à digressão facial de Mrs. Ramsay, que leva o 

leitor a diferentes espaços e tempos, Auerbach (2011, p. 477) afirma que a relação 

temporal ao longo da narrativa oscila em “movimentos internos e externos” em To the 

lighthouse. É a partir do “movimento externo”, como o ato de medir a meia, que os 

fluxos de consciência acontecem dando abertura aos “movimentos internos”. A ação 

demora muito mais tempo para ser descrita do que seu tempo real de duração, a partir de 

um “movimento externo” que sucumbe em um “movimento interno”. To the lighthouse 

não está ligado diretamente ao pano de fundo histórico agitado, desconsiderando o 

romance realista, cujo “tratamento sério da realidade quotidiana” está diretamente 

relacionado à história da época. To the lighthouse está repleto de fatos triviais que 

tomam o centro da narrativa, como o planejamento da ida ao farol e o jantar no primeiro 

capítulo; a passagem do tempo, bem como da guerra, no segundo; e a volta dos 

remanescentes da guerra, a efetivação da viagem ao farol e do quadro no terceiro 

capítulo. 

The Years está repleto de memórias, sonhos e aspirações em torno da sociedade 

que apresenta. Contudo, não há propostas, visões, somente a narração do cotidiano de 

uma família inglesa. O espaço limita-se praticamente à Inglaterra, sendo que raramente 

é possível viajar para outros lugares. Sendo assim, The Years estaria inserido no “pano 

de fundo histórico agitado” descrito por Auerbach, uma vez que se limita à vida 

cotidiana da Era Vitoriana? 

Quanto à questão temporal, em To the lighthouse, os três capítulos do romance 

apresentam uma demarcação cronológica diferente: o primeiro capítulo tem duração de 

dois dias; no segundo são descritos 10 anos; finalmente, o terceiro dura poucos dias. 

Diferentemente, em The Years, há uma clara demarcação cronológica: são 50 anos 

divididos em dez partes até a última seção “Present Day”. Os capítulos são nomeados 

por anos, exceto o último. Cada início de capítulo é descrito por imagens que variam 

entre estações do ano. Dentro de cada um deles há a divisão em várias seções que criam 
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espaços intermitentes que dão lugar a diálogos diferentes transitando entre personagens 

e lugares. O último capítulo parece ser o mais resistente à ordem cronológica. Seria por 

que o passar do tempo mescla-se com constatações acerca da vida e da morte? As 

angústias woolfianas tomam a cena, há a forte contraposição entre passado, presente e 

futuro. A velhice de Eleanor incomodava a jovem sobrinha. Contudo, Peggy gostava 

dos anos 1880, tinha uma verdadeira admiração pelos mais velhos, ora desprezo. Então 

indagara-se: “Mas o que é o momento presente? E o que somos nós? O enigma era 

difícil demais para que ela o resolvesse. Renunciou com um suspiro” (WOOLF, 2011, 

p. 398).  

Nessa cena, temos o diálogo entre Eleanor, com mais de setenta anos, e a jovem 

sobrinha Peggy, representando a nova geração. Ciclos que se repetem e repercutem em 

The Years. A relação temporal parece suspender-se ao permear o discurso dos 

personagens que entram no jogo da movimentação interna e externa, descrito por 

Auerbach. Porém, há o contraponto perante o título do capítulo que impõe a precisão 

temporal e os fatos passados que emergem na narrativa, cabendo-nos indagar: Os anos 

passam ou não passam em The Years? Ou eles ressoam como ecos entre um ir e vir dos 

anos? 

Para James Naremore (1973), a falta de demarcação cronológica e espacial, em 

To the lighthouse, é consequência dos fluxos de consciência na narrativa woolfiana. 

Virginia Woolf provocou mudanças na estética da ficção moderna a partir do grupo de 

Bloomsbury. Os personagens não mais necessitam de apresentação, porque podem ser 

invocados a partir da consciência de outros personagens. O que está sendo dito acerca 

de alguém, não necessariamente pode ser considerado uma verdade. O discurso indireto 

livre traz essa possibilidade a partir do uso constante dos pronomes pessoais (he, she) 

em terceira pessoa ou até mesmo em frases vazias de sujeito. O narrador permanece no 

livro como uma presença, mas sem se preocupar com o discurso tradicional realista.  

Acerca do discurso tradicional realista, Walter Benjamin (2012, p. 198) 

considerou que “a faculdade de intercambiar experiências” está diretamente ligada à 

arte de narrar. Segundo o autor, essa evolução do romance seria um dos primeiros 
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indícios da crise que o homem moderno vive, de não ser mais capaz de compartilhar 

suas vivências. Essa crise da narrativa está diretamente ligada à posição do narrador. 

Dialogando com os conceitos de Lukács (2000), percebemos que o narrador woolfiano, 

em To the lighthouse, está diretamente ligado às inquietudes e aspirações dos 

personagens, como o discurso de tom melancólico de Mrs. Ramsay. Todos os elementos 

narrativos, como personagens, espaço e tempo, se sujeitam às variações de humores dos 

personagens. Trata-se, portanto, da relação da matriarca com o mundo e a sua constante 

busca pela libertação, por meio da reconciliação, que permearão seus discursos. 

Podemos dizer que a obra desempenha um papel análogo ao romance de desilusão a 

partir do instante em que considera sua realidade interior como única e verdadeira por 

possuir um universo plenamente autônomo. To the lighthouse não deixa de ser uma 

forma de lidar essencialmente com a natureza humana ao refletir as problemáticas do 

homem em geral, acarretando certa coletividade, refletida na forma de representação do 

indivíduo. 

Consequentemente, na esteira de Georg Lukács e Walter Benjamin, Theodor 

Adorno (2003, p. 58) constata que a relação entre narrador e leitor torna-se variada, ora 

muito próxima, ora muito distante. Adorno constata ainda que a distância estética, fixa 

no romance tradicional, torna-se instável. O subjetivismo evoca “a própria alienação 

[que] torna-se um meio estético para o romance. Pois quanto mais se alienam uns dos 

outros os homens, os indivíduos e as coletividades, tanto mais enigmáticos eles se 

tornam uns dos outros”. Como consequência, tem-se o “desencantamento do mundo.” 

A proposta pensada por Virginia Woolf compactua diretamente com as ideias 

defendidas pelos críticos literários citados acima em To the lighthouse. Neste romance, 

o sentimento de solidão ocasiona o monólogo contínuo e lírico, considerando a noção 

de totalidade épica que passa a se limitar pela subjetividade do narrador. Não há mais 

objetividade verdadeira. A prática literária de Virginia Woolf está também totalmente 

vinculada ao conceito de solilóquio da solidão, reiterando a presença de um mundo 

inaudível ao qual o ser está fadado a pertencer.  
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The Waves potencializou ao limite a subjetividade alienada do narrador 

moderno. Flavia Trocoli (2006), em “„Eu sou a espuma‟: a perda do ser-mortal em The 

Waves de Virginia Woolf”, aponta que a ficção moderna desconstrói a onisciência 

narrativa para constituir a perda do foco, por isso, quem fala, fala de um lugar vazio. 

The Waves refere-se à pura dispersão. Mais adiante, em “Vertigem e dispersão ou dos 

modos de gozo em Clarice Lispector e em Virginia Woolf”, Flavia Trocoli (2007, p. -) 

constata que essa dispersão volta-se para a sonorização ao produzir efeitos dispersivos 

sem significação: “Nessa direção é que poetizar é desaprender a falar.” 

Para Rosenfeld (1969, p. 78), “O romance moderno nasceu no momento em que 

Proust, Joyce, Gide, Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, fundindo 

passado, presente e futuro.”. Todavia, devemos pensar que a assertiva de Rosenfeld nos 

parece um tanto quanto restritiva em relação ao romance moderno. Há um conjunto de 

fatores que levou à formação do romance moderno e que devem ser ainda aprofundados. 

Um deles refere-se à fragmentação do tempo e do foco narrativo, em Virginia Woolf, 

que se torna tão recorrente por meio da estética da destruição em To the lighthouse. No 

tocante a The Years, podemos questionar: a fragmentação narrativa aqui tratada 

realmente se efetivaria mediante a ininterrupta narração de mortes, provocadas pelo 

passar do tempo, devastação dos anos, fugacidade da vida que confronta os personagens 

a todo instante? 

Para Alfonso Berardinelli (2007, p. 72), em Não incentivem o romance e outros 

ensaios, após analisar escritores como Proust e Kafka, ressalta que esses romances são 

vistos a partir de uma personagem-mediadora que dá um ponto de vista único e peculiar. 

A obra desses dois autores não possuía programas literários. Há somente a tentativa de 

sobreviver ou de se salvar, sem saber ao certo em que gênero literário poderá resultar. 

Em To the lighhtouse, a narrativa inicia-se a partir do olhar de Mrs. Ramsay, que se 

entrelaça, pouco a pouco, com os de outros personagens, constituindo uma literatura 

experimental, no momento em que: “[os romancistas] decidiram escrever contra o 

romance, para demolir suas estruturas”.  
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The Years apresenta muitos diálogos bem caracterizados por travessões. Ainda 

que haja o uso do discurso indireto livre e o fluxo de consciência, eles não se 

apresentam da mesma forma totalmente caótica como ocorre em To the lighthouse e, 

sobretudo, em The Waves, publicado seis anos antes. Em The Years, esses fluxos de 

vozes são delimitados pela cronologia e travessões. O uso de referenciais textuais (said 

Sara, Eleanor asked) exprimem uma grande quantidade de diálogos que indiretamente 

expõem as chagas das relações familiares inglesas. Tempo e espaço não indicam estar à 

mercê do discurso de um único personagem e tão suspensos como em To the lighthouse 

e The Waves. Logo, se a obra de Virginia Woolf tem o traço marcante do uso do 

discurso indireto livre, como The Years exploraria esse discurso? Como é constituído o 

foco narrativo no penúltimo romance de Virginia Woolf? Este foco narrativo seria uma 

narrativa em retrocesso em relação aos moldes da prosa moderna de Virginia Woolf?  

Propomos, por fim, refletir se The Years teria sido uma obra no auge da 

maturidade intelectual da escritora ou um projeto fracassado na tentativa de fusão entre 

características do romance realista e moderno: como é possível compreender a estética 

moderna de Virginia Woolf pela via negativa de representação construída no romance 

The Years? Nossa hipótese gira em torno de que The Years pode ser o refinamento da 

estética do romance moderno da escritora britânica. Seria o aprimoramento do que ela 

chamava de “um mundo visto sem o eu”? 

Após nosso breve questionamento acerca da estrutura narrativa de The Years, 

cabe-nos salientar que nossa pesquisa ainda está em fase inicial. Isso significa que 

muitas questões aqui debatidas deverão ser cuidadosamente analisadas. Procuraremos 

aprofundar e elucidar conceitos e questões relevantes referentes à mímeses moderna 

versus realista do final do século XIX ao confrontarmos dois importantes e divergentes 

romances de Virginia Woolf. A partir do estudo do romance The Years, à luz de leitura 

de To the lighthouse, poderemos contribuir significativamente para a área de 

investigação referente à ficção moderna, ou seja, à estética do romance moderno de 

Virginia Woolf.  
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