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RESUMO  

Este minicurso tem por objetivo apresentar uma reflexão introdutória sobre o 
romance moderno. Para tanto, partimos, em um momento inicial, do texto 
“Reflexões sobre o romance moderno”, de Anatol Rosenfeld. Para fundamentar 
suas reflexões, o autor considera três hipóteses básicas: a suposição de que há 
um Zeitgeist em cada fase da história; a importância que se deve atribuir ao 
fenômeno de “desrealização” na pintura do século XX; a manifestação dessas 
alterações verificadas na pintura também no romance. O desenvolvimento das 
hipóteses aventadas pelo autor permite-nos abordar questões de suma 
importância para pensar a narrativa da primeira metade do século XX, tais como: 
a recusa da arte moderna de assumir uma suposta função de “reprodutora” da 
realidade empírica; a problematização das categorias narrativas de espaço e 
tempo; as consequências da abolição do tempo cronológico para a construção da 
estrutura narrativa em termos de causalidade; os conflitos entre percepção de 
mundo e consciência, e o consequente desenvolvimento da técnica narrativa do 
fluxo de consciência; o abandono da perspectiva e a angústia do homem do 
século XX. Em um segundo momento, propomos um desdobramento dessas 
questões por meio de uma breve apresentação de romances de alguns autores 
mencionados/discutidos por Rosenfeld em seu texto: Ulysses (1922), de James 
Joyce; O processo (1925), de Franz Kafka; O som e a fúria (1929), de William 
Faulkner; Angústia (1936), de Graciliano Ramos; O estrangeiro (1942), de Albert 
Camus; e Molloy (1951), de Samuel Beckett. Esse breve olhar lançado sobre tais 
obras nos permite refletir sobre as “soluções” que escritores pertencentes a 
contextos diversos encontraram para lidar com os problemas apontados 
previamente, e que foram responsáveis, de certa forma, pela cristalização do 
tônus que caracteriza o romance moderno. É importante ressaltar que a 
abordagem adotada para o desenvolvimento do minicurso é de caráter 
introdutório, tendo como público alvo alunos de graduação que começam a ter 
seus primeiros contatos com a narrativa desenvolvida na primeira metade do 
século XX.  

PALAVRAS-CHAVE: romance moderno; abandono da perspectiva na narrativa; 
introspecção. 


