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“He sang that song. That was his song” 



RESUMO 

 

A obra de James Joyce (1882-1941) que trabalhamos nessa pesquisa, A Portrait of the Artist 

as a Young Man, publicada em 1916, narra a história de Stephen Dedalus no período que vai 

da sua infância até o início da idade adulta. É a partir dessa perspectiva da evolução do texto 

juntamente com o personagem que propomos um estudo do romance enquanto gênero 

diferenciado no tratamento da categoria do tempo. Partimos com o objetivo de analisar de que 

maneira a linguagem desenvolvida pelo autor possibilita a criação de uma camada linguística 

para o desenvolvimento do personagem e do tempo ao longo da narrativa, possibilitando o 

compartilhamento de uma experiência temporal a partir da linguagem. Analisaremos como a 

linguagem é utilizada para desenvolver a temática da rebeldia do personagem, inserida na 

estrutura linguística da obra. Desenvolvemos essa pesquisa em A Portrait a partir do estudo 

de autores como Ricoeur (1995), Bakhtin (2010), Benjamin (2011), Lukács (2007), Mendilow 

(1972), Genette (1995), entre outros. Discutimos também a questão da interação narrador-

personagem e sua influência na evolução da narrativa, partindo de Candido (2007) e 

Auerbach (2002). Nossa proposta desenvolve primeiramente um estudo sobre as 

características romanescas que fazem da temática do tempo um elemento essencial à forma do 

romance. Abordamos, na sequência, a forma como a linguagem desenvolve uma 

reconfiguração da experiência temporal na estrutura linguística do romance. Chegamos à 

conclusão de que para configurar o tempo por meio da linguagem, o autor utiliza de recursos 

literários como, por exemplo, a relação entre o narrador e personagem observada na 

manipulação do ponto de vista, a possibilidade de unir o discurso do narrador às palavras do 

personagem por meio de uma linguagem híbrida, o uso de ferramentas como a repetição ou a 

exploração dos níveis da consciência do personagem pela sua linguagem, além da adaptação 

de estilos e padrões narrativos correspondentes a cada etapa da vida do personagem fazendo 

com que a sua evolução seja sentida, não apenas declarada, na própria experiência linguística 

da leitura. 

 

Palavras-chave: A Portrait of the Artist as a Young Man, Tempo, Linguagem, Personagem, 

James Joyce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work of James Joyce (1882-1941) discussed in this research, A Portrait of the Artist as a 

Young Man, published in 1916, tells the story of Stephen Dedalus, in the period of time that 

goes from his childhood to early adulthood. It is from the perspective of the evolution of the 

text along with the character that we propose a study of the novel as a genre differentiated in 

the treatment of the category of time. We set out to analyze how the language developed by 

the author allows the creation of a linguistic layer for the development of the character and the 

category of time throughout the narrative, allowing the sharing of a temporal experience from 

the language. We will also analyze how the language is used to develop the theme of 

character's rebellion, which is also observed in the linguistic structure of the novel. We carry 

out this research in A Portrait from the theoretical underpinning of authors such as Ricoeur 

(1995), Bakhtin (2010), Benjamin (2011), Lukács (2007), Mendilow (1972), Genette (1995), 

among others. We also discuss the narrator-character interaction and its influence on narrative 

evolution, based on Candido (2007) and Auerbach (2002) theoretical background. Our 

proposal first depicts a study on the romanesque characteristics that make of the category of 

time an essential element to the form of the novel. We next deal with the way language 

embodies a reconfiguration of temporal experience in the linguistic structure of the novel. We 

conclude that in order to configure the time within the language, the author uses literary 

resources such as the relationship between the narrator and character, which can be seen in the 

manipulation of the point of view, the possibility of uniting the speech of the narrator to the 

words of the character through a hybrid language, the use of tools such as the repetition or the 

exploration of the levels of the character's consciousness by its language and the adaptation of 

narrative styles and patterns corresponding to each stage of the life of the character, causing 

its evolution to be felt, not just stated, in the linguistic experience of reading. 

 

Key words: A Portrait of the Artist as a Young Man, Time, Language, Character, James 

Joyce. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para nossa pesquisa, propomo-nos a analisar a maneira como a literatura utiliza da sua 

natureza linguística para expressar os seus significados. Nosso objetivo será analisar a 

linguagem do romance A portrait of the artist as a young man, de James Joyce, 

especificamente nos aspectos da experiência temporal. Isto é, de que maneira a estrutura 

linguística do romance propicia a criação de uma experiência literária do tempo. Dentro dessa 

proposta, a análise do tempo da narrativa engloba o desenvolvimento do personagem pela 

linguagem do romance e, além disso, investiga também como a temática da rebeldia é 

construída nessa mesma estrutura linguística. Levando em consideração que a narrativa trata 

do desenvolvimento, das etapas da vida de um personagem, ao longo dos anos de sua infância 

e adolescência, nos indagamos: de que maneira a linguagem pode representar a passagem do 

tempo no romance? De que maneira é possível imprimir na estrutura da obra significados da 

vivência de um personagem, tais como a experiência temporal e a sua formação de artista 

rebelde? Isto é, como o romance constrói esses aspectos na sua camada linguística? 

 Para nosso propósito, partimos do pressuposto de que, no romance em questão, o 

tempo e a linguagem evoluem paralelamente. A linguagem seria, no romance de Joyce, uma 

forma de progressão temporal que possibilitaria um efeito específico no leitor, fazendo-o 

compartilhar uma organização da experiência temporal do personagem. À medida que ele se 

desenvolve e cresce em suas experiências, a linguagem passa por uma proporcional evolução, 

adequando-se de maneira coerente a cada bloco narrativo e a cada momento da vida do 

personagem retratado no romance. A obra é composta de episódios distribuídos em cinco 

capítulos que narram o processo de formação do personagem em sua juventude.  

Utilizamos como base teórica as ideias de diversos autores. Dentre eles, podemos 

citar: Bakhtin (2010), que, em uma comparação do romance com a epopeia no ensaio “Epos e 

Romance”, nos ajuda a compreender de que maneira o tempo do romance é orientado para o 

presente imediato, enquanto que o tempo da epopeia se orienta para um passado mítico e de 

valores consolidados. Isto é, a orientação temporal do romance mantém tanto a obra como o 

leitor em um mesmo plano temporal, possibilitando que os dois compartilhem um presente de 

valores flexíveis e de estrutura maleável. Essa flexibilidade da forma do romance não seria 

aplicável à epopeia, cuja referência de valores encontra-se em um passado imutável. A 

contribuição de Bakhtin (2015) mostra-se presente também pela utilização da obra Teoria do 

romance I – A estilística, sobretudo o ensaio “O discurso no romance”. A partir desse texto, 

utilizaremos o conceito de “bivocalidade” para discutir a forma como a linguagem da 
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narrativa que analisaremos é determinada não somente pela voz do narrador, mas também 

pela influência que a subjetividade do personagem exerce sobre ela. Esse tipo de composição 

linguística que comporta mais de uma linguagem (no nosso caso, a do narrador e a do 

personagem) é descrito por Bakhtin (2015) como uma “construção híbrida”. Utilizamos 

também alguns apontamentos de Candido (2007), que, em seu ensaio, “A personagem do 

romance”, nos possibilita, por exemplo, entender a forma como a complexidade do 

personagem, sobretudo no romance moderno, permite que o leitor compartilhe as experiências 

exploradas na obra em sua apreensão dos efeitos do texto. Outros teóricos importantes para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa são: Ricoeur (1995) e Mendilow (1972), que, em suas 

obras Tempo e narrativa II e O tempo e o romance, respectivamente, entre outros aspectos, 

abordam a forma como o texto do romance é responsável por possibilitar uma reconfiguração 

do tempo real na sua realidade literária, gerando aquilo que Ricoeur (1995) descreve como 

uma experiência temporal fictícia, e que Mendilow (1972), por sua vez, aborda como o 

conceito de presente fictício. A contribuição de Genette (1995), em seu ensaio “Discurso da 

narrativa”, nos permite entender tanto a dinâmica do tempo na narrativa, isto é, de que forma 

o tempo avança, ou retorna, e também quais seriam as funções de contar ou recontar, adiantar 

ou atrasar os eventos contidos na narrativa. O estudo de Humphey (1976), O fluxo da 

consciência, nos possibilita um suporte para a compreensão das técnicas literárias utilizadas 

no processo de produção da experiência do personagem, e seu compartilhamento com o leitor, 

técnicas tais como o monólogo interior, por exemplo. Acrescentamos ainda o pensamento de 

Rosenfeld (1996), no ensaio “Reflexões sobre o romance moderno”, que complementa a 

análise apontando para a característica da arte moderna (literária ou não) em problematizar a 

forma das obras, imprimindo significados na sua estrutura e não somente na temática. 

Propomos em nossa pesquisa a utilização das ideias de autores que correspondem a 

linhas epistemológicas diferentes. Autores como Bakhtin (2010; 2015) e Genette (1995), por 

exemplo, não dialogam em todos os aspectos dos seus respectivos campos teóricos. Portanto, 

faz-se necessário esclarecer que a contribuição dos autores de linha social e estruturalista na 

mesma pesquisa dá-se pela maneira como eles dialogam e ampliam as possibilidades de 

análise. Nesse específico caso, utilizaremos o conceito de “bivocalidade”, em Bakhtin (2015), 

apenas no âmbito da diversidade de linguagens inseridas em um mesmo discurso. Não 

entraremos, em nossa proposta, no terreno de ordem sociológica do heterodiscurso, por 

exemplo. Atingindo então a questão da diversidade de linguagens explorada pelo conceito de 

“bivocalidade”, ou pela questão das “construções híbridas”, nossa pesquisa seguirá em um 

eixo epistemológica diferente, fazendo uso da base estruturalista em Genette (1995), dentre 
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outros, focando apenas na questão estrutural da linguagem.  

Além dos autores teóricos, podemos citar também alguns dos críticos pertinentes ao 

nosso estudo. Utilizamos, por exemplo, Atherton (1964) e Belanger (2001), cuja contribuição 

com seus estudos introdutórios ao romance A portrait of the artist as a young man nos ajudam 

a compreender a relação entre os diferentes estilos de narrativa utilizados por Joyce e como 

essa variação influencia a construção do personagem. A obra de Gibson (2006), James Joyce, 

sobretudo o seu ensaio “Ireland Made Me”, nos proporciona um panorama histórico da 

Irlanda no contexto de publicação de A portrait, relacionando a presença desse contexto na 

obra e na vida de Joyce, nos ajudando também a compreender a relação entre o autor e seu 

personagem. Por fim, podemos citar ainda o ensaio de Riquelme (2011), “Stephen Hero and A 

Portrait of the Artist as a Young Man: transforming the nightmare of history”, no qual o 

crítico propõe uma análise do romance em questão e nos permite compreender uma das 

formas pela qual a narrativa é construída, apontando a relação entre os temas abordados e a 

evolução do personagem. 

O texto da obra analisada será o original escrito em língua inglesa. Porém, para que o 

romance possa ficar representado também no idioma da pesquisa, utilizaremos a tradução Um 

retrato do artista quando jovem, publicada em 2016, em nota de rodapé. A tradução foi feita 

por Caetano W. Galindo. 

O primeiro capítulo desta pesquisa propõe-se a discutir a estrutura do romance, 

apresentando também os seus aspectos principais de conteúdo narrativo, além da sua 

contextualização em relação à época e ao autor.  

Propomos, na sequência, discutir a respeito da relação estrutural do gênero romance 

com o tempo. Analisamos a obra ao longo dos seus capítulos, com o foco na sua linguagem e 

sua relação com a experiência temporal. Acompanhamos a trajetória do personagem à medida 

que a linguagem avança com ele.  

Por último, nos propomos a identificar como a formação do personagem rebelde é 

explorada na camada linguística e estrutural da obra, analisando qual seria o suporte dado na 

estrutura para a composição temática da rebeldia, diluída ao longo do romance. 
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1 O RETRATO DA VIDA E OBRA DO ARTISTA 

 

1.1 Uma apresentação da obra do autor 

 

 James Joyce (1882-1941) foi um escritor de origem irlandesa cuja importância mostra-

se fundamental para a literatura universal, sobretudo aquela produzida no século XX. As 

origens literárias de Joyce apontam para sua produção poética no início da carreira. A 

primeira obra publicada pelo autor foi a coleção de poemas Chamber Music, de 1907. Sua 

produção mais substancial, no entanto, foi escrita em prosa; e teve início com a publicação da 

coletânea de contos Dubliners, em 1914. Essa primeira experimentação com a prosa ficcional 

já apresenta alguns dos aspectos que estariam presentes na continuação da sua obra. Os contos 

abordam situações do cotidiano na vida dos cidadãos de Dublin, na Irlanda. Podemos notar 

também uma preocupação em cobrir as diferentes etapas da vida, em cada um dos contos; 

encontramos, por exemplo, narrativas sobre a infância, a adolescência, a idade adulta, a 

velhice, além do último conto, “The Dead”, onde Joyce discorre sobre a presença da morte na 

vida dos seus personagens. Dois anos depois, conheceríamos o romance que estamos 

estudando nesta pesquisa, A Portrait of the Artist as a Young Man, publicado pela primeira 

vez em forma de livro em 1916. Aqui, o estilo narrativo de Joyce, apresentado nos contos, 

sofre uma evolução e é levado às primeiras experimentações literárias do autor. Encontramos, 

por exemplo, a utilização de variações linguísticas que simulam a fala infantil, além de uma 

alternância de pontos de vista da narrativa que acrescentam significados às temáticas da obra. 

Este romance apresenta a trajetória de mais um cidadão de Dublin que, desta vez, aprende a se 

revoltar contra aquilo que o cerca enquanto acompanhamos o seu crescimento pessoal ao 

longo da história. Dois anos após a publicação desse romance, Joyce lançaria sua única 

produção teatral, Exiles, de 1918. Ainda que possa ser considerada entre as principais obras 

do autor, essa peça acabou não recebendo a mesma atenção da crítica, sobretudo em 

comparação com a obra que veio antes dela (A Portrait) e aquela que veio logo após, que 

haveria de atrair todas as atenções da crítica literária, ajudando a definir a obra e o espaço do 

autor na literatura. O romance Ulysses foi publicado de forma integral em 1922. Uma obra 

que, paradoxalmente, conta, ao longo de uma extensa narrativa, os acontecimentos na vida de 

três personagens principais durante apenas um único dia. As experimentações literárias do 

autor evoluem mais uma vez em relação às obras anteriores. Podemos encontrar, por exemplo, 

a utilização de diferentes estilos literários desde uma mescla de influências até a reprodução 

de um modelo de narrativa teatral dentro do romance. Ulysses foi desenvolvido para parodiar 
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a forma da Odisseia, de Homero. Logo, cada um dos seus capítulos remonta as aventuras de 

Odisseu em situações da vida cotidiana de Dublin. Joyce haveria de publicar mais algumas 

coletâneas de poemas após Ulysses, porém sua última obra de considerável impacto seria 

Finnegans Wake, publicada em 1939, apenas dois anos antes da morte do autor. Os estilos 

experimentais que seriam associados a Joyce foram redefinidos com a publicação desse 

último romance, cuja característica que mais aponta entre a crítica especializada é justamente 

a sua dificuldade. Uma narrativa hermética e repleta de neologismos (característica que já se 

encontra presente em Ulysses, mas foi levada a outros níveis nesse romance). 

Em nossa pesquisa, optamos por abordar o romance de 1916, A Portrait of the Artist 

as Young Man, cuja trajetória de publicação caracteriza por si só um substancial momento na 

vida do autor. Seguimos então com a trajetória de Joyce e desta específica obra, bem como os 

momentos nos quais as duas se encontram. 

 

1.2 Uma apresentação da vida do artista 

 

Em 1909, em Trieste, na Itália, James Joyce trabalhava na revisão de um manuscrito 

chamado Stephen Hero, que viria a se tornar o romance A Portrait of the Artist as a Young 

Man. Neste mesmo ano, Joyce publicou o artigo Oscar Wilde: il poeta di “Salomé”, 

originalmente escrito em italiano e posteriormente traduzido para o inglês. Ele havia 

estabelecido residência em Trieste, juntamente com a família, desde 1905, e estava morando 

com seu irmão Stanislaus Joyce. 

A memória e influência de Oscar Wilde, escritor compatriota de Joyce, permeava a 

sua consciência desde a morte do autor em 1900. Sua morte foi marcada pelo contraste que se 

formou entre o seu sucesso e seu declínio junto à sociedade inglesa, após ser condenado à 

prisão e trabalhos forçados por uma acusação de imoralidade associada à prática de atos 

homossexuais. Joyce inicia o seu artigo chamando a atenção para o nome de Wilde, e traça 

um paralelo com um personagem presente nos versos de um poema que ele chama de odisseia 

céltica
1
. O personagem Oscar, filho único de Ossian (narrador e suposto autor dos versos), 

havia sido morto, sentado à mesa, pelas mãos do seu anfitrião. A intenção de Joyce, com essa 

associação, é compor, através de imagens de identificação, a persona de um Wilde traído 

pelas mãos daqueles que supostamente o haviam acolhido. Segundo Joyce (2000, p. 149), 

“Wilde entrou naquela tradição literária de dramaturgos cômicos irlandeses que se estende 

                                                           
1
 Trata-se dos versos de um poema épico de tradição oral publicados em 1765, por James Macpherson, na 

coletânea The Works of Ossian. 
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desde os dias de Sheridan e Goldsmith até Bernard Shaw, e tornou-se, como eles, bobo da 

corte para os ingleses
2
”. Joyce culpava os ingleses pela ruína de Wilde, dando a entender que 

o haviam levado a tal acaso movidos pela hipocrisia, de modo que o seu crime, o seu pecado, 

assim como o de Dorian Gray (seu personagem romanesco mais reconhecido), “foi ter 

causado um escândalo na Inglaterra
3
” (JOYCE, 2000, p. 150). O ressentimento de Joyce para 

com os ingleses (reforçado pelo fato de que ele os considerava diretamente responsáveis pela 

queda de Wilde) aponta para apenas um dos diversos aspectos da personalidade de Joyce que 

abordaremos nesse capítulo. Ele denuncia a hipocrisia e a culpa dos ingleses, em suas 

palavras:  

 

Qualquer um que acompanhar de perto a vida e a linguagem dos homens, seja em 

um quartel de soldados ou em um grande escritório de comércio, hesitará em 

acreditar que todos aqueles que lançam pedras em Wilde eram eles próprios sem 

defeito
4
 (JOYCE, 2000, p.151). 

 

Podemos perceber pela citação acima que a linguagem utilizada pelo James Joyce 

residente de Trieste, com vinte e sete anos, durante a produção de seu primeiro romance, já 

estava carregada dos símbolos e imagens que o acompanhariam ao longo de sua trajetória de 

artista. Desde a identificação com os seus heróis traídos, como a presença da religião ao tratar 

da temática do pecado (além da sutil menção à narrativa bíblica com a expressão “cast 

stones”
5
).  

O título do seu primeiro romance, que analisaremos ao longo deste trabalho, ecoa a 

presença de Oscar Wilde no seu quadro de símbolos heroicos. Considerando o interesse de 

Joyce pela obra do autor sobre o qual ele escrevia, podemos supor que o título do romance A 

Portrait of the Artist as a Young Man faz uma menção ao romance The Picture of Dorian 

Gray, publicado em 1890. Veremos que não se trata de uma menção explícita. No primeiro 

capítulo, o personagem Basil Hallward, pintor que está trabalhando em um retrato do 

personagem que dá título ao livro, Dorian Gray, menciona ao seu interlocutor, Lord Harry: 

“‘Harry’ - disse Basil Hallward, olhando-o diretamente no rosto -, ‘todo retrato pintado com 

                                                           
2
 Wilde entered that literary tradition of Irish comic playwrights that stretches from the days of Sheridan 

and Goldsmith to Bernard Shaw, and became, like them, court jester to the English (Tradução nossa). 
3
 […] was to have caused in England a scandal (Tradução nossa). 

4
 Anyone who follows closely the life and language of men, whether in a soldiers' barracks or in a large 

office of commerce, will hesitate to believe that all those who cast stones at Wilde were themselves without 

blemish (Tradução nossa). 
5
 Podemos encontrar em The King James Version of the Holy Bible, a citação: “He that is without sin 

among you, let him first cast a stone at her” (THE KING JAMES VERSION OF THE HOLY BIBLE, John, 8, 

7) (Grifo nosso). O trecho é retirado da narrativa na qual uma mulher é acusada de adultério e está prestes a ser 

condenada ao apedrejamento. 
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sentimento é um retrato do artista, não do modelo’”
6
 (WILDE, 2005, p. 7) (Grifo nosso). 

Apesar de não haver citações diretas a Wilde em A Portrait, essa relação é reforçada tanto 

pelas palavras presentes no romance, como pelo contexto de publicação do artigo ao qual nos 

referíamos, como nos lembra Riquelme (2011, p. 103): 

 

A ocasião para o ensaio, publicado em um jornal italiano, foi a performance de 1909 

da ópera de Richard Strauss, Salomé, cujo libreto foi inspirado pela peça de Wilde 

de mesmo nome. 1909 foi no meio da década, notado no final de A Portrait, que 

levou Joyce a transformar o seu manuscrito de Stephen Hero (iniciado em 1904) em 

A Portrait (publicado em série a partir de 1914)
7
. 

 

 Se considerarmos alguns fatos da vida de James Joyce, em relação a alguns dos 

aspectos da vida do seu personagem principal em A Portrait, Stephen Dedalus, percebemos a 

presença de diversas semelhanças que tematicamente aproximam os dois indivíduos. Essa 

aproximação, no entanto, é meramente ilustrativa e seu propósito não vai além de uma 

complementação entre a abordagem histórica da vida do autor e da trajetória literária do seu 

personagem. Podemos citar, por exemplo, que ambos tiveram uma educação jesuíta realizada 

nos colégios de Dublin (Clongowes Woods e Belvedere College); ambos consideraram a 

possibilidade de dedicar-se inteiramente à religião como padres, e, da mesma forma, ambos 

abandonaram essa carreira para uma vida dedicada à arte e ao isolamento. Porém, talvez um 

dos aspectos mais literariamente intrínsecos entre os dois indivíduos seja o fascínio pela 

palavra e pelas suas possibilidades. Como bem nos lembra Atherton (1964, p. ix),  

 

Sabemos pelas cartas e conversas de Joyce que ele nunca perdeu completamente o 

seu senso de admiração pela disparidade entre a palavra e sua imagem. Palavras são 

o nome das coisas e podem transmitir ideias, mas cada palavra tem sua própria 

identidade. Joyce era fascinado por palavras tanto como coisas interessantes em si e 

como meios de expressão. Elas lhe parecem quase mágicas
8
. 

 

Em uma passagem de A Portrait, podemos observar a maneira como o personagem 

principal, Stephen, reage ao descobrimento de cada uma das palavras com as quais interage, e 

a sua impressão nos ajuda a compor os segmentos da sua personalidade, aproximando, através 

do encanto com as palavras, a vida do autor e a do personagem: 

 

                                                           
6
 ‘Harry,’ said Basil Hallward, looking him straight in the face, ‘every portrait that is painted with feeling 

is a portrait of the artist, not of the sitter’ (Tradução nossa) (Grifo nosso). 
7
 The occasion for the essay, published in an Italian newspaper, was the 1909 performance of Richard 

Strauss’s opera, Salomé, whose libretto was inspired by Wilde’s play of the same name. 1909 was the mid-point 

of the decade, noted at the end of A Portrait, that it took Joyce to transform his manuscript of Stephen Hero 

(began in 1904) into A Portrait (published serially beginning in 1914) (Tradução nossa). 
8
 We know from Joyce’s letters and conversations that he never quite lost his sense of wonder at the 

disparity between the word and its image. Words are the name of things and can convey ideas, yet each word has 

its own identity. Joyce was fascinated by words both as things interesting in themselves and as means of 

expression. They seem to him almost magical (Tradução nossa). 
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Suck was a queer word. The fellow called Simon Moonan that name because Simon 

Moonan used to tie the prefect's false sleeves behind his back and the prefect used to 

let on to be angry. But the sound was ugly. Once he had washed his hands in the 

lavatory of the Wicklow Hotel and his father pulled the stopper up by the chain after 

and the dirty water went down through the hole in the basin. And when it had all 

gone down slowly the hole in the basin had made a sound like that: suck. Only 

louder
9
 (JOYCE, 2001, p. 6). 

 

 O encanto pela palavra é como uma característica em comum que nos leva de Joyce a 

Stephen. Ambos dependem da palavra: o autor expressa-se por elas e, da mesma forma, o 

personagem é composto inteiramente por elas; ele é feito de linguagem.  

Apesar das rastreáveis semelhanças entre Joyce e Stephen, não podemos deixar de 

demarcar suas principais diferenças. Pelo fato de tratar-se de indivíduos de naturezas 

diferentes, autor e personagem, não podemos abordá-los como se fossem a mesma entidade. 

Mesmo tratando-se de um homem e uma criação literária, a palavra ainda é capaz de diluí-los 

a ponto de nos fazer a involuntária confusão ao investigar de qual dos dois estamos falando. 

Atherton (1964, p. ix) nos lembra ainda que: 

 

James Joyce era uma pessoa real, Stephen Dedalus existe na verdade como uma 

série de marcas de tinta seca no papel. O fato de ser necessário dar esse aviso prova 

o quão efetivamente o real James Joyce lidou com as palavras e a proximidade com 

que os eventos na vida ficcional de Stephen Dedalus se assemelham aos da vida de 

James Joyce tornam especialmente necessário lembrar que eles não são a mesma 

pessoa
10

. 

 

 Como mencionamos anteriormente, tanto Joyce como Stephen frequentaram escolas 

jesuítas da cidade de Dublin. Os contextos escolares, sociais e religiosos estavam estritamente 

conectados naquele ambiente, de modo que a escola que determinado aluno frequentava 

também ajudava a determinar a qual esfera social ele pertencia e, ainda, de qual religião ele 

fazia parte. Discorrendo sobre educação e religião na cidade irlandesa de Dublin, Hodgart 

(1978, p. 12) nos lembra que: 

 

Havia suas duas universidades, Trinity College para os protestantes, e a National 

University, para a qual Joyce foi, para os católicos. A educação escolar também foi 

dividida em linhas religiosas. Os protestantes bem-sucedidos eram enviados 

principalmente para internatos ingleses, os católicos mais bem-sucedidos para as 

escolas jesuítas, Clongowes Wood no interior e Belvedere College em Dublin, ambas 

                                                           
9
 Puxa era uma palavra esquisita. O menino chamou o Simon Moonan disso porque o Simon Moonan 

ficava amarrando as mangas falsas do bedel pelas costas dele e o bedel fingia que estava bravo. Mas o som era 

feio. Uma vez ele lavou as mãos no toalete do Wicklow Hotel e o pai dele tirou o tampão pela correntinha depois 

e a água suja desceu pelo buraco da pia. E quando tinha descido tudo bem devagar, o buraco da pia fez um 

barulho que nem aquele: PUCH. Só que bem alto (JOYCE, 2016, p.24). 
10

 James Joyce was a real person, Stephen Dedalus exists in fact as a series of dried-ink marks on paper. 

That it is necessary to give this warning proves how effectively the real James Joyce handled words, and the 

closeness with which the events in the fictional life of Stephen Dedalus resemble those in James Joyce’s life 

make it specially necessary to remember that they are not the same person (Tradução nossa). 
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frequentadas por Joyce
11

. 

 

 As duas escolas frequentadas por Joyce, sobretudo a primeira, durante a sua infância, 

eram escolas de alto custo e só foi possível para a sua família financiar esse tipo de educação 

porque o seu pai, John Joyce, estava trabalhando em um cargo de coletor de impostos para a 

cidade e o salário (bem como a preocupação em garantir a boa educação dos filhos) o permitia 

esse tipo de privilégio, que nem todos os jovens tinha acesso. Segundo Atherton (1964), esse 

cargo de coletor de impostos foi dado ao pai de Joyce como uma recompensa pelos seus 

trabalhos na campanha eleitoral de dois membros do parlamento da cidade de Dublin. 

 É preciso levarmos em consideração que, a essa altura, últimas décadas do século 

XIX, a Irlanda estava sob o domínio inglês e a posição social do pai de Joyce, em grande 

parte, devia-se a situação política do país. Ele conseguiu o seu emprego graças ao trabalho 

realizado na campanha de eleição para o então representante da Irlanda no parlamento em 

Londres, para o qual John Joyce dedicava uma fervorosa admiração: “A questão mais 

importante do dia era a independência irlandesa, e o líder irlandês era Charles Stewart Parnell, 

que foi descrito como ‘o rei sem coroa da Irlanda’
12

” (ATHERTON, 1964, p. x). Influenciado 

pela paixão política do pai, Joyce, logo na sua infância, pôde observar a presença desse líder 

político no seu contexto familiar gradativamente transformar-se em uma referência pessoal. 

Ele representava praticamente todo o interesse político de Joyce. Segundo Hodgart (1978, p. 

23), Parnell “era sem medo e incorruptível; Joyce o admirava em parte porque ele era a 

antítese do tipo de político irlandês, sentimental e oratório
13

”. No cerne dessa admiração, 

Joyce aprendeu a associar sua posição social, por exemplo, as escolas que até então 

frequentava, com a presença política daquele líder. Quando ele e sua família tiveram que 

passar pelas mudanças de condições que haveriam de passar, a queda de Parnell representou, 

para Joyce, o declínio de um outro símbolo heroico, mais uma vez, como Wilde, traído, e 

dessa vez, pelo seu próprio povo. 

 Parnell lutava pela independência da Irlanda. Ele era um símbolo nacionalista e o seu 

espírito inspirava o ideal de um povo por um país livre. Porém, segundo Atherton (1964), 

quando ele negociava com o parlamento inglês a frente do movimento Home Rule (que 

                                                           
11

 It had its two universities, Trinity College for the Protestants, and the National University, to which 

Joyce went, for the Catholics. School education was also divided on religious lines. The better-off Protestant 

boys were sent mostly to English boarding schools, the better-off Catholics to the Jesuit-run schools, Clongowes 

Wood in the country and Belvedere College in Dublin, both of which Joyce attended (Tradução nossa). 
12

  The burning question of the day was Irish independence, and the Irish leader was Charles Stewart 

Parnell who was described as ‘the uncrowned King of Ireland’ (Tradução nossa). 
13

  […] was quite fearless and incorruptible; Joyce admired him partly because he was the antithesis of the 

backslapping, sentimental, oratorical Irish type of politician (Tradução nossa). 
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propunha o governo da Irlanda pelas mãos dos próprios Irlandeses), ele foi processado por 

fazer parte em um caso de adultério com a esposa do Capitão O’Shea, membro do parlamento, 

conhecida como “Kitty” O’Shea (mencionada no romance A Portrait, juntamente com as 

diversas menções a Parnell). Esse caso foi excessivamente exposto em canais de mídia e a 

figura do político foi completamente desacreditada pelo povo, pelo qual ele lutava, e que se 

voltou contra ele; de modo que para aqueles que permaneciam ao seu lado, como a família de 

Joyce, por exemplo, era como se a pátria estivesse traindo o seu líder, ao negar-lhe o apoio. 

Entre aqueles que se voltaram contra Parnell, estavam Gladstone (Primeiro Ministro Inglês), 

com o qual ele negociava as liberdades políticas almejadas pela Irlanda, além da igreja 

católica, que sempre esteve associada aos ideais nacionalistas irlandeses. 

No momento da queda de Parnell, Joyce estava com nove anos. A influência desse 

evento pode ser vista tanto na sua biografia como na sua criação artística. Nessa altura, de 

acordo com Ellmann (1982), ele compôs um poema atacando a figura de Tim Healy (tenente 

de Parnell, que também virou as costas contra ele após o escândalo de adultério). 

 

James Joyce com nove anos de idade, sentindo-se tão irritado como seu pai, 

escreveu um poema denunciando Healy com o título de ‘Et Tu, Healy’. John Joyce 

estava tão satisfeito com o poema que ele o imprimiu e distribuiu para os seus 

amigos; infelizmente nenhuma cópia sobreviveu
14

 (ELLMANN, 1982, p. 33).  

 

O efeito do declínio de Parnell na vida de Joyce foi tanto que afetou desde suas visões 

a respeito da religião, da sua pátria e também dos ideais da sua personalidade em formação. 

Foi um momento de divisão ideológica que abrangia toda a Irlanda. O seu pai não pôde 

manter o emprego que tivera por muito tempo, o que obrigou a família a enfrentar diversas 

mudanças: como mudar de residência e, o jovem Joyce, mudar de escola. “O ponto de divisão 

entre afluência e pobreza veio ao mesmo tempo que a queda de Parnell e estava sempre 

conectado com ela nas mentes de ambos John e James Joyce 
15

” (ATHERTON, 1964, p. xi).   

Para Joyce, tanto Oscar Wilde como Parnell haviam sido traídos e simbolizavam tudo 

que ele entendia como os efeitos das instituições contra as quais ele haveria de se revoltar, 

dentre elas, a igreja e a pátria. Como nos lembra Belanger (2001, p. xx), “essa ‘traição’ de 

Parnell pelo povo irlandês era apenas mais um exemplo do contínuo padrão da Irlanda de trair 

                                                           
14

  The nine-year-old James Joyce, feeling as angry as his father, wrote a poem denouncing Healy under 

the title ‘Et Tu, Healy’. John Joyce was so pleased with it that he had it printed and distributed to his friends; 

unfortunately no copy survives (Tradução nossa). 
15

 The dividing point between affluence and poverty came at the same time as the fall of Parnell and was 

always connected with it in the minds of both John and James Joyce (Tradução nossa). 



20 
 

os próprios líderes”
16

. 

De acordo com Litz (1972, p. 21), 

 

A simpatia do jovem Joyce por Parnell teve um efeito profundo na sua 

personalidade em desenvolvimento. A arrogância e o orgulho do grande herói, o 

medo da traição e a hipocrisia da ‘multidão’ se tornariam temas principais na vida de 

Joyce
17

. 

 

Além de afetar o jovem James Joyce, a queda de Parnell também dividiu o país entre 

os que apoiavam a sua posição e aqueles que a recusavam. E o delineamento político 

expandia-se facilmente para os domínios da religião. O mesmo conflito com a presença 

política da Inglaterra fazia-se presente, há muito tempo (desde a Reforma protestante), de 

modo que qualquer associação com o protestantismo era vista, na Irlanda, pelos nacionalistas 

católicos como uma afronta tanto política como religiosa.  

Esse mesmo impasse político-religioso é relatado em uma das cenas do romance A 

Portrait. Na cena em questão, há um jantar de Natal no qual estão presentes a família de 

Stephen: principalmente seu pai, Simon Dedalus, além de uma convidada da família, a 

senhora Dante Riordan e um amigo do seu pai, Senhor Casey. Assim como o pai de James 

Joyce, o pai de Stephen também era fervorosamente um defensor de Parnell, pois ele 

representava para a família Dedalus, naquele universo literário, o mesmo que havia 

representado para a família Joyce, no contexto real do país. Tratando sobre essa cena em 

particular, Belanger (2001, p. xxi) nos explica: 

 

Em muitos aspectos, a divisão na casa dos Dedalus no Natal representa, em 

microcosmo, a divisão que o incidente de Parnell provocou a sociedade irlandesa 

como um todo - uma divisão entre aqueles que, como Dante, sentiam que a 

identidade irlandesa deveria ser entrelaçada com o catolicismo e que o povo irlandês 

deve seguir a liderança do clero católico na denúncia de Parnell e aqueles que, como 

Simon Dedalus e Casey, acreditavam que a Igreja Católica não tinha lugar na vida 

política irlandesa
18

. 

 

 Observamos durante a cena em questão que os impulsos logo se tornam pessoais e 

comprometem até as relações entre os membros e amigos da família. Em meio a esse 

turbilhão de opiniões, o jovem Stephen experimenta diretamente da sua própria família uma 

                                                           
16

 This ‘betrayal’ of Parnell by the Irish people was but one more example of the continued pattern of Ireland’s 

betrayal of its own leaders (Tradução nossa). 
17

 The young Joyce’s sympathetic identification with Parnell had a profound effect on his developing 

personality. The arrogance and pride of the great hero, the fear of betrayal, and the hypocrisy of the ‘rabblement’ 

were to become leading themes in Joyce’s life (Tradução nossa). 
18

 In many ways the division in the Dedalus house at Christmas represent in microcosm the split the 

Parnell incident brought about Irish society as a whole – a split between those who, like Dante, felt that Irish 

identity should be intertwined with Catholicism and that the Irish people should follow the lead of the Catholic 

clergy in denouncing Parnell, and those who, like Simon Dedalus and Mr Casey, believed that the Catholic 

Church had no place in Irish political life (Tradução nossa). 
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amostra do que estava acontecendo em toda a sua pátria. Como podemos observar no trecho 

do romance: 

 

Mr Dedalus gave a snort of contempt. 

- Ah, John, he said. It is true for them. We are an unfortunate priest-ridden race and 

always were and always will be till the end of the chapter. 

Uncle Charles shook his head, saying: 

- A bad business! A bad business! 

Mr Dedalus repeated: 

- A priest-ridden Godforsaken race! 

[…] 

Dante broke in angrily: 

- If we are a priest-ridden race we ought to be proud of it! They are the apple of 

God’s eyes. Touch them not, says Christ, for they are the apple of My eye. 

- And can we not love our country then? asked Mr Casey. Are we not to follow the 

man that was born to lead us? 

- A traitor to his country! replied Dante. A traitor, an adulterer! The priests were 

right to abandon him. The priests were always the true friends of Ireland
19

 (JOYCE, 

2001, p. 27). 

 

 Como podemos perceber no trecho da cena, Dante faz referência a Parnell como um 

“traitor”, um “adulterer”, enquanto Mr Casey refere-se a ele como “o homem que nasceu 

para nos liderar”. Essa divergência é modulada naquela que abarcava o país inteiro, 

enfraquecido, em um momento delicado da sua história. Foi justamente esse enfraquecimento 

que levou a família às mudanças e ao declínio social que enfrentariam. Litz (1972, p. 19) 

reforça ainda que “Embora o catolicismo e o nacionalismo irlandês fossem companheiros 

constantes na casa de Joyce, pode ter sido a diminuição da fortuna familiar que teve o maior 

impacto sobre James
20

”. Em meio a toda essa violenta discussão, Stephen mostra afinidade 

pelo discurso e pela figura do pai e sente-se contagiado pela euforia que encontra em Mr 

Casey. Ele percebe que o ataque da senhora Dante o atinge também, assim como atinge o seu 

pai. A presença do herói traído inspirava Stephen (não na mesma proporção, devido à sua 

idade) e o levava, talvez de forma inconsciente, a sentir a perda do líder e o enfraquecimento 
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 O sr. Dedalus bufou de desprezo. 

 - Ah, John - ele disse. - É bem verdade pra esse povo. Nós somos uma raça infeliz, cercada de padres, e 

sempre fomos e sempre seremos até a consumação do capítulo. 

 O tio Charles sacudiu a cabeça, dizendo: 

 - Isso é bem triste! Bem triste! 

 O sr. Dedalus repetiu: 

 - Uma raça entulhada de padres e abandonada por Deus! 

[...] 

 Dante interrompeu com raiva: 

 - Se nós somos uma raça entulhada de padres, nós temos é que nos orgulhar! Eles são a menina dos 

olhos de Deus. “Não tocai neles”, diz Cristo, “pois são a menina dos Meus olhos.” 

 - Então a gente não pode amar o nosso país? - perguntou o sr. Casey. - A gente por acaso não devia 

seguir o homem que nasceu para ser o nosso líder? 

 - Um traidor da sua terra! - respondeu Dante. - Traidor, adúltero! Os padres tinham mais é deixá-lo 

sozinho. Os padres sempre foram os verdadeiros amigos da Irlanda. (JOYCE, 2016, p. 54-55). 
20

 Although Catholicism and Irish nationalism were constant companions in the Joyce household, it may 

have been the declining family fortune which had the greatest impact on James (Tradução nossa). 
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da pátria, como sentia seu pai. Ainda da mesma cena do jantar: 

 

His face was glowing with anger and Stephen felt the glow rise to his cheek as the 

spoken words thrilled him. Mr Dedalus uttered a guffaw of coarse scorn. 

[…] 

- God and religion before everything! Dante cried. God and religion before the 

world. 

Mr Casey raised his clenched fist and brought it down on the table with a crash. 

- Very well then, he shouted hoarsely, if it comes to that, no God for Ireland! 

[…] 

- Blasphemer! Devil! screamed Dante, starting to her feet and almost spitting in his 

face. 

[…] 

Dante shoved her chair violently aside and left the table, upsetting her napkin-ring 

which rolled slowly along the carpet and came to rest against the foot of an easy-

chair. Mr Dedalus rose quickly and followed her towards the door. At the door 

Dante turned round violently and shouted down the room, her cheeks flushed and 

quivering with rage: 

- Devil out of hell! We won! We crushed him to death! Fiend! 

[…] 

- Poor Parnell! he cried loudly. My dead king! 

He sobbed loudly and bitterly. 

Stephen, raising his terror-stricken face, saw that his father’s eyes were full of tears
21

 

(JOYCE, 2001, p. 28-29). 

 

 A violência com a qual a senhora Dante trata do caso Parnell associada com o tom da 

conversa excessivamente carregada de ressentimento traduz-se no imaginário de Stephen 

como algo assustador. A menção da senhora Dante a uma vitória implicada na morte de 

Parnell, bem como a acusação e associação dos seus seguidores a figuras demoníacas e 

tenebrosas, tudo isso intensifica a impressão deixada no jovem ali presente.  

Essa cena do jantar possui uma grande representatividade no romance. Ela aproxima-

se, pela semelhança, de um fato narrado na vida do próprio Joyce; poderíamos presumir que 

foi possivelmente inspirada em uma situação real. Ellmann (1982, p. 34), em sua biografia do 
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 O rosto dele brilhava de raiva, e Stephen sentia o brilho subir-lhe ao rosto à medida que o discurso o 

empolgava. O sr. Dedalus soltou uma gargalhada de desdém grosseiro. 

[...] 

 - Deus e a religião acima de tudo! - Dante gritou. - Deus e a religião acima de tudo! 

 O sr. Casey ergueu o punho cerrado e bateu na mesa com estrondo. 

 - Pois muito bem, então - gritou rouco -, se a questão for essa, chega de Deus na Irlanda. 

[...] 

 - Blasfêmia! Demônio! - gritou Dante, que se pôs de pé num salto e quase cuspiu na cara dele. 

[...] 

 Dante empurrou violentamente sua cadeira para o lado e saiu da sala, derrubando o anel do guardanapo, 

que rolou lento sobre o tapete e acabou encostado no pé de um poltrona. A sra. Dedalus levantou depressa e foi 

atrás dela para a porta. Chegando à porta, Dante virou violentamente e gritou para a sala, com as bochechas 

coradas e trêmulas de raiva: 

 - Demônio do inferno! Nós vencemos! Nós o esmagamos até a morte! Monstro!  

[...] 

 - Coitado do Parnell! - ele gritava alto. - Meu rei morto! 

 Soluçava alto, amargamente. 

 Stephen, erguendo o rosto aterrorizado, viu que os olhos do pai estavam cheios de lágrimas (JOYCE, 

2016, p. 55-57). 
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autor, menciona um episódio no qual, em um jantar de Natal, uma violenta discussão toma 

conta dos presentes: o jovem James Joyce, seu pai John Joyce, um amigo próximo, John 

Kelly, além de uma convidada, Dante Conway:  

 

Joyce descreveu o jantar de Natal em 1891, quando seu pai e John Kelly 

enfureceram-se e choraram por causa da traição e morte de Parnell, e Dante 

Conway, cheia de piedade venenosa, saiu da mesa. O argumento era tão acrimonioso 

que os Vances o ouviram ao longo da rua
22

 
23

. 

 

 As semelhanças denunciam não apenas a capacidade do autor para traduzir em sua arte 

aquilo que carregava consigo na sua memória, mas também aponta para a grandeza da 

influência que a figura de Parnell trouxe, não apenas para a vida de Stephen, mas, 

principalmente, para a vida do próprio Joyce. Ellmann (1982, p. 33) nos lembra ainda que: 

“Para John Joyce, a queda de Parnell, estreitamente sincronizada com uma queda em suas 

próprias fortunas, era a linha divisória entre o presente obsoleto e os bons velhos tempos 
24

”. 

Os dias que não voltariam a ser os mesmos. 

 Podemos observar, ainda, a influência dessa figura mítica, além da sua queda, em 

outros momentos do romance A Portrait. No final do primeiro capítulo, por exemplo, após a 

referida cena da ceia de Natal, Stephen passa por uma situação desagradável na escola. Ele é 

punido injustamente sob a acusação de não estar fazendo as lições. Ele estava impossibilitado 

de fazê-las e já havia sido isento das atividades pelo professor; os seus óculos estavam 

danificados e o impediam de estudar. No entanto, ele é punido e humilhado pelo Padre Dolan. 

Os seus colegas o incitam a denunciar o abuso de autoridade do padre ao reitor pois ele havia 

sido vítima de uma injustiça. Mesmo conhecendo a hierarquia de autoridade da sua escola e 

mesmo tendo que enfrentar o nervosismo de ir falar diretamente com o reitor, além do fato de 

desautorizar um conselho explícito do seu pai que dizia para não denunciar ninguém dentro da 

escola, Stephen resolve dar queixa do Padre Dolan para o reitor. O reitor é compreensivo e o 

trata de forma educada, escutando a sua queixa, como podemos observar na cena: 

 

He saw the rector sitting at a desk writing. There was a skull on the desk and a 

strange solemn smell in the room like the old leather of chairs. 

His heart was beating fast on account of the solemn place he was in and the silence 

of the room: and he looked at the skull and at the rector's kind-looking face. 

- Well, my little man, said the rector, what is it? 

Stephen swallowed down the thing in his throat and said: 

                                                           
22

 Joyce has described the Christmas dinner in 1891, when his father and John Kelly raged and wept over 

Parnell's betrayal and death, and Dante Conway, full of venomous piety, left the table. The argument was so 

acrimonious that the Vances heard it along the street (Tradução nossa). 
23

 Em nota, o biógrafo de Joyce, Ellmann, afirma que essa informação a respeito do jantar de Natal foi fornecida 

pela senhora Eileen Vance Harris, em 1953, em uma entrevista com o Professor Carlyle King. 
24

 For John Joyce the fall of Parnell, closely synchronized with a fall in his own fortunes, was the dividing 

line between the stale present and the good old days (Tradução nossa). 
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- I broke my glasses, sir. 

[…] 

Stephen swallowed down the thing again and tried to keep his legs and his voice 

from shaking. 

- But, sir? 

- Yes? 

- Father Dolan came in today and pandied me because I was not writing my theme. 

The rector looked at him in silence and he could feel the blood rising to his face and 

the tears about to rise to his eyes. 

[…] 

- O, well, it was a mistake; I am sure Father Dolan did not know. 

- But I told him I broke them, sir, and he pandied me. 

[…] 

He bowed and walked quietly out of the room, closing the doors carefully and 

slowly. 

But when he had passed the old servant on the landing and was again in the low 

narrow dark corridor he began to walk faster and faster. Faster and faster he hurried 

on through the gloom excitedly
25

 (JOYCE, 2001, p. 42-43). 

 

O importante dessa cena é que ela marca um momento de transição na vida de 

Stephen, como um ritual de passagem. Nesse ponto, ele experimenta o impulso da real 

independência e o que significa tomar as decisões sobre a sua própria vida. Ele recebe como 

recompensa a sensação de liberdade que percebemos quando ele corre da sala do reitor de 

modo a sentir o gosto da sua bem-sucedida autonomia. Ele foi capaz de argumentar com o 

reitor na convicção de que se tratava de uma injustiça e não de um mal-entendido. Nós 

podemos presumir por essa cena que esse momento na vida de Stephen pode ser interpretado 

como uma gênese da sua personalidade rebelde, que discutiremos mais adiante. De forma 

muito sutil, essa atitude de Stephen pode ser interpretada como uma influência da persona de 

Parnell, consolidada na sua mente desde os eventos do jantar e em todo o seu contexto 
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  Viu o reitor sentado a uma escrivaninha, escrevendo. Havia um crânio na mesa e um estranho cheiro 

solene ali dentro como o couro velho das cadeiras. 

O coração dele batia veloz por causa do lugar solene em que estava e do silêncio ali dentro: e ele olhou 

para o crânio e para a cara bondosa do reitor. 

- Pois então, amiguinho - disse o reitor -, o que foi? 

Stephen engoliu a coisa que tinha na garganta e disse: 

- Eu quebrei meus óculos, senhor. 

[...] 

 Stephen engoliu de novo a coisa e tentou impedir as pernas e a voz de tremer. 

 - Mas, senhor… 

 - Sim? 

 - O padre Dolan entrou na aula hoje e me deu bolo porque eu não estava fazendo o exercício. 

 O reitor olhou para ele em silêncio e ele podia sentir que o sangue lhe subia ao rosto e as lágrimas já 

quase lhe subiam aos olhos. 

[...] 

 - Ah, então foi um engano; tenho certeza de que o padre Dolan não sabia. 

 - Mas eu falei que tinha quebrado, senhor, e ele me deu bolo. 

[...] 

 Ele curvou a cabeça e saiu silenciosamente dali, fechando as portas com cuidado e vagar. 

 Mas quando passou pelo velho criado no patamar e estava de novo no baixo corredor estreito e escuro, 

ele começou a andar cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido foi correndo empolgado no escuro (JOYCE, 

2016, p. 76-77). 
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familiar. Gibson (2006, p. 100) chama a atenção para essa relação entre a atitude rebelde de 

Stephen e o espectro de Parnell na sua vida, apreendido desde o jantar de Natal: 

 

A nova unidade na Irlanda começa a quebrar. Na cena do jantar de Natal, o que 

separa Simon Dedalus e o Senhor Casey de sua oponente Dante Riordan é a longa e 

temida sombra da Igreja. Há duas lições joyceanas a serem aprendidas com isso. 

Primeiro, a resistência ao Estado também deve ser acompanhada de resistência à 

autoridade eclesiástica e sacerdotal. A autoafirmação e a independência orgulhosa 

dependerão de um repúdio dos dois mestres imperiais, juntos. Em segundo lugar, é 

importante persistir com um princípio Parnellita de disciplina, deliberação e 

autocontrole. Assim, no final do capítulo, Stephen bravamente protesta a causa da 

justiça para o reitor de Clongowes
26

. 

 

Como podemos perceber, a atitude de falar diretamente com o reitor ganhava um peso 

muito maior quando era associada a voltar-se contra a autoridade do Padre Dolan. Ainda que 

essa concepção não estivesse totalmente consolidada, Stephen estava tornando sua trajetória 

mais estruturada rumo à independência: ainda que de forma inconsciente, ele revoltava-se 

tanto contra a igreja na figura do Padre Dolan, como também contra a autoridade política do 

seu contexto específico, haja vista que a escola reproduz o ambiente social com os seus 

paradigmas de autoridade. 

Parnell aparece também, explicitamente, ainda que de forma onírica no romance, 

antecipando a cena do jantar de Natal, em um momento no qual Stephen está doente, com 

febre, e tem visões que representam a morte de Parnell, e o seu impacto no povo. Nessa cena, 

Stephen ainda está na escola, longe da família, e ela acontece pouco antes da transição que 

leva a reunião de família para o jantar. Isto é, essa visão funciona como um indicador do que 

está por vir e o leitor encontrará naquela discussão com a senhora Riordan, que também 

aparece na visão, os ecos do efeito de Parnell em Stephen, apresentados na sua alucinação, 

como podemos perceber na cena em questão: 

 

He saw him lift his hands towards the people and heard him say in a loud 

voice of sorrow over the waters: 

- He is dead. We saw him lying upon the catafalque. 

A wail of sorrow went up from the people. 

- Parnell! Parnell! He is dead! 

They fell upon their knees, moaning in sorrow. 

And he saw Dante in a maroon velvet dress and with a green velvet mantle hanging 

from her shoulders walking proudly and silently past the people who knelt by the 

water’s edge
27

 (JOYCE, 2001, p. 19). 
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 The new unity in Ireland starts to break up. In the Christmas dinner scene, what separates Simon 

Dedalus and Mr Casey from their opponent Dante Riordan is the long, dread shadow of the Church. There are 

two Joycean lessons to be learnt from this. First, resistance to the state must also be accompanied by resistance to 

ecclesiastical and priestly authority. Self-assertion and proud independence will depend on a repudiation of the 

two imperial masters, together. Second, it is important to persist with a Parnellite principle of discipline, 

deliberation and self-control. Thus, at the end of the chapter, Stephen bravely protests the cause of justice to the 

Clongowes rector (Tradução nossa). 
27

  Ele o viu erguer a mão para as pessoas e o viu dizer com uma estentórea voz de pesar por sobre as 
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 A maneira como Dante caminha elegante e orgulhosa junto ao povo que chora a morte 

do seu líder é uma imagem carregada de um sentimento que reaparece com toda violência no 

seu discurso contra o pai de Stephen e o Senhor Casey, na cena seguinte. Havia a intenção de 

transferir ao leitor, através de Stephen, essa impressão indelével na mente do autor, como nos 

lembra Hodgart (1978, p. 24), sobre a morte de Parnell, “Joyce tinha nove anos; e neste 

momento Stephen em Clongowes teve sua visão do Parnell morto. Tudo na vida de Parnell 

aparece em algum lugar na obra de Joyce, e ele exortou seus leitores a se apossarem de 

qualquer uma das curtas biografias de seu herói
28

”. 

 Posteriormente à queda de Parnell, a Irlanda ficou desamparada, sem uma direção a 

seguir. Nessa altura, alguns movimentos nacionalistas persistiram com a sua intenção de 

valorizar a cultura e a identidade irlandesa. Como nos recorda Belanger (2001, p. xxii):  

 

Na década de 1890, surgiram dois movimentos - o Irish Literary Revival e o Gaelic 

Revival - que lutavam não apenas para definir os parâmetros de uma literatura 

irlandesa verdadeiramente “nacional”, mas também o que significava ser irlandês 

numa época em que a identidade irlandesa havia chegado a ser vista por muitos 

como sinônimo de catolicismo
29

. 

 

 Ainda de acordo com Belanger (2001), os movimentos citados acima preocupavam-se 

basicamente com a valorização da literatura e da identidade irlandesa, mas a divergência entre 

eles fazia com que acabassem posicionados em lados opostos: o Irish Literary Revival era 

liderado pelos protestantes (entre eles o poeta e dramaturgo irlandês W. B. Yeats) e admitia a 

produção da literatura em língua inglesa, apesar de voltar seu objetivo para as origens do seu 

povo; já o Gaelic Revival era liderado pelos católicos e parte do seu objetivo seria uma 

retomada da língua irlandesa, não admitindo qualquer literatura produzida em inglês. Os dois 

movimentos, ainda que fossem literários, possuíam implicações políticas e religiosas. Em 

meio a toda essa disputa ideológica, Joyce via-se em um terreno de contradições e 

ambiguidades que não lhe agradavam. Ao mesmo tempo em que procurava a valorização da 

                                                                                                                                                                                     
águas: 

- Ele morreu. Nós o vimos estendido no cadafalso. 

Um grito de tristeza percorreu a multidão. 

- Parnell! Parnell! Ele morreu! 

Caíram de joelhos, gemendo tristes. 

E ele viu a Dante com um vestido de veludo castanho e uma manta de veludo verde jogada nos ombros 

caminhando orgulhosa e calada diante das pessoas ajoelhadas à beira-mar (JOYCE, 2016, p. 42). 
28

  Joyce was then nine; and at this time Stephen at Clongowes Wood School had his vision of the dead 

Parnell. Everything in Parnell’s life turns up somewhere in Joyce’s work, and he urged his readers to get hold of 

any of the short biographies of his hero (Tradução nossa). 
29

  In the 1890’s, two movements emerged – the Irish Literary Revival and the Gaelic Revival – that 

struggled not only to define the parameters of a truly ‘national’ Irish literature, but also what it meant to be Irish 

at a time in which Irishness had come to be seen by many as synonymous with Catholicism (Tradução nossa). 
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sua pátria, da sua identidade, ele não negava as influências de origem inglesa e europeia, 

como um todo, na sua vida. Segundo Riquelme (2011, p. 106-107), “Joyce não era nem […] 

um simpatizante britânico que se comportava como se a Irlanda fosse uma província ocidental 

inglesa, nem um defensor do nacionalismo irlandês em um retorno acrítico às raízes 

culturais
30

”. Ele situava-se em meio aos dois movimentos, não sendo tendencioso para 

nenhum dos dois. Essa posição, ainda que ambígua, era deliberadamente consciente. Podemos 

observar essa tendência do autor para permear entre os dois ideais em diversas etapas da sua 

obra. Hodgart (1978, p. 16) chama a atenção para o fato de que Joyce não enxergava muito 

futuro no idioma gaélico em relação à já consolidada língua inglesa e menciona um conto da 

coletânea Dubliners, que Joyce publicou no ano de 1914, antes de A Portrait: “Joyce, 

prevendo o declínio da língua gaélica e desanimado com o nacionalismo, se recusou a 

participar do revival - um autorretrato seu como Gabriel Conroy em ‘The Dead’ mostra-lhe 

sendo esnobado por um ardente nacionalista irlandês
31

”.  

Em uma cena na qual Stephen está na universidade, no último capítulo do romance, 

conversando com o reitor, é possível observar as suas impressões a respeito da linguagem 

dele. Por essa conversa, percebemos o desconforto de Stephen com a língua inglesa: 

 

The language in which we are speaking is his before it is mine. How different are 

the words home, Christ, ale, master, on his lips and on mine! I cannot speak or write 

these words without unrest of spirit. His language, so familiar and so foreign, will 

always be for me an acquired speech. I have not made or accepted its words 

(JOYCE, 2001, 146)
32

. 

 

 Stephen sente-se expatriado dentro do seu próprio idioma por uma questão de não se 

sentir parte integral dele. E se o idioma gaélico não lhe apetecia como instrumento de 

construção da sua personalidade, ele estaria destinado a sentir-se ausente no seu próprio país. 

“O impulso de Stephen para criar algo novo [...] em parte emerge do fato de que nem a 

identidade, nem a língua - inglesa nem irlandesa - expressam ou explicam plenamente sua 

própria experiência de si mesmo e da Irlanda
33

” (BELANGER, (2001, p. xxiii). Essa 
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  Joyce was neither [...] a British sympathizer who behaved as though Ireland were a western province of 

England, nor a supporter of Irish nationalism as an uncritical return to cultural roots (Tradução nossa). 
31

  Joyce, foreseeing the decline of Gaelic and not fired by nationalism, refused to have anything to do 

with the revival – a self-portrait as Gabriel Conroy in ‘The Dead’ shows him being snubbed by an ardent Irish 

nationalist (Tradução nossa). 
32

  - A língua em que nós estamos conversando é dele antes de ser minha. Como são diferentes na boca 

dele e na minha voz palavras como home, Christ, ale, master! Eu não posso dizer nem escrever essas palavras 

sem que meu espírito se inquiete. A língua dele, tão familiar e tão estrangeira, será sempre para mim uma 

segunda língua. Eu não criei nem aceitei suas palavras (JOYCE, 2016, p. 232). 
33

  Stephen’s impulse to create something new […] partly emerges from the fact that neither identity, 

neither language – English nor Irish – fully expresses or explain his own experience of himself and of Ireland 

(Tradução nossa). 
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inadequação incorporava o espírito de Stephen almejando pela liberdade individual, política, 

religiosa, absoluta, para que fosse possível criar sua própria linguagem dedicada à sua arte. 

Joyce, por sua vez, sentia-se compelido a buscar novos horizontes. Após as decepções com a 

política da Irlanda, e enfrentando o problema de expatriação lingüística, semelhante ao de 

Stephen em A Portrait, em 1905, Joyce deixa sua pátria e segue para a Europa, indo morar em 

Trieste.  

 

1.3 Introdução ao romance A portrait of the artist as a young man 

 

 A Portrait of the Artist as a Young Man conta a narrativa da vida de Stephen desde a 

sua infância até o início da idade adulta, quando deixa o seu país de origem e segue uma vida 

dedicada ao exílio. Um dos maiores méritos de Joyce na composição do seu retrato seria o 

controle linguístico dos estilos aplicados à obra. No primeiro capítulo, temos uma amostra da 

vivência infantil de Stephen, sua época de criança tanto na escola como na volta para casa. 

Conhecemos os conflitos enfrentados com os outros estudantes, além dos dois episódios 

mencionados anteriormente: a cena do jantar de Natal e aquela na qual Stephen fala com o 

reitor para denunciar os abusos de autoridade do Padre Dolan. Do ponto de vista estrutural, o 

primeiro capítulo chama a atenção pela modulação linguística
34

 com a qual o leitor é atingido. 

Joyce produz uma representação, narrada em terceira pessoa, da maneira como o jovem 

Stephen se comunica, com suas adaptações à linguagem de uma criança. É como se essa 

linguagem infantil influenciasse a maneira como se desenvolve o discurso que é do narrador. 

Observemos o ponto de vista da narração logo nas primeiras palavras do romance: 

 

Once upon a time and a very good time it was there was a moocow coming down 

along the road and this moocow that was coming down along the road met a nicens 

little boy named baby tuckoo... 

His father told him that story: his father looked at him through a glass: he had a 

hairy face. 

He was baby tuckoo. The moocow came down the road where Betty Byrne lived: 

she sold lemon platt
35

 (JOYCE, 2001, p. 3). 

 

 Percebemos que a força das impressões absorvidas pelo jovem Stephen de tudo que se 
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 Entendemos por “modulação linguística” a proposta do autor de alterar a escrita de algumas palavras a fim de 

gerar significados e valores a partir da impressão que estas mudanças estruturais causam no leitor. Também 

aplica-se a este conceito a utilização de repetições e outros recursos que simulam a fala infantil explorada pela 

narrativa neste capítulo. 
35

  Era uma vez, e foi muito bom dessa vez que a vaquinha mumu veio descendo a rua e não é que essa 

vaquinha mumu que vinha descendo a rua me encontra um menino bem fofo chamado Pitoco… 

 O pai dele contava essa história: o pai olhava para ele por trás de um vidro: tinha a cara cabeluda. 

 Era ele o Pitoco. A vaquinha mumu descia a rua onde a Betty Byrne morava: ela vendia bala de limão 

(JOYCE, 2016, p. 19). 
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encontra ao seu redor é transferida diretamente para as palavras do narrador. A forma como 

ele comunica a impressão do personagem é capturada e entregue exclusivamente pela 

linguagem. Ele poderia fazer uso de outros recursos, como, por exemplo, manter o discurso 

do narrador intacto e apenas tematizar a infância do personagem, indicando-a de diferentes 

formas possíveis, mas Joyce prefere incorporar o caráter infantil na estrutura da narrativa, 

possibilitando que a impressão desse caráter seja entregue na experiência narrativa e não por 

uma declaração apontada pela voz distanciada de um narrador. Podemos perceber, por 

exemplo, que a forma narrativa repete as mesmas expressões constantemente: moocow, down 

the road, his father. Segundo Attridge (2007, p. 27), “Joyce criou um estilo que, ainda que 

não imite a escrita de um menino da idade de Stephen (não tem erros, por exemplo), transmite 

seus padrões de pensamento não sofisticados e compreensão elementar de conceitos
36

”. E à 

medida que a obra avança, nós percebemos que a linguagem se adapta ao ritmo de evolução 

da idade do personagem. O primeiro capítulo também é responsável por representar uma 

etapa na vida de Stephen que condizia com as condições sociais mais confortáveis da família, 

bem como a situação mais estável do país, diretamente ligada àquela presença política de 

Parnell. Percebemos, por exemplo, que Stephen frequenta uma escola em cujo investimento 

exigia uma condição social mais avançada. Segundo Gibson (2006, p. 99) “A família dos 

Dedalus, no primeiro capítulo de A Portrait, é impulsionada pela nova confiança inspirada em 

Parnell, e Joyce alude discretamente aos pequenos itens domésticos que são testemunhos de 

uma nova, modesta riqueza ou classe média”
37

. Esses itens domésticos aparecem de forma 

muito sutil, porém ajudam a ilustrar a maneira como o ambiente respirava um tipo de 

realidade que logo desapareceria juntamente com o tempo de Parnell. Um exemplo do tipo de 

arrumação da casa para o jantar de Natal pode ser vista no trecho: “A great fire, banket high 

and red, flamed in the grate and under the ivy-twined branches of the chandelier the 

Christmas table was spread
38

” (JOYCE, 2001, p. 19). Esses itens, como o chandelier, não 

tematizam diretamente as condições sociais às quais pertenciam a família, mas ajudam a dar a 

impressão de como eles viviam. 

 No segundo capítulo, temos os acontecimentos que introduzem o personagem à 

adolescência: como a descoberta do sentimento por uma menina, ele compõe poemas para ela 
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  Joyce has created a style that, while not imitating the writing of a boy of Stephen’s age (it does not 

have mistakes, for instance), conveys his unsophisticated thought patterns and elementary grasp of concepts 

(Tradução nossa). 
37

  The Dedalus family in the first chapter of A Portrait is buoyed up by the new confidence inspired by 

Parnell, and Joyce discreetly alludes to the little domestic items that are tokens of a modest new affluence or 

proper middle-classness (Tradução nossa). 
38

  Um fogo forte, fornido rubro e alto, chamejava na lareira, e sob os braços do candelabro entrançados de 

hera estava posta a mesa de Natal (JOYCE, 2016, p. 42). 
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e os seus interesses já envolvem uma temática mais madura do que o capítulo anterior. Como 

Stephen já está em uma idade mais avançada a partir desse ponto, a forma da narrativa o 

permite que desenvolva seu discurso próprio, com a utilização do discurso direto. Assim, 

temos acesso à voz do próprio Stephen. Como exemplo, podemos citar o trecho no qual ele 

cogita a possibilidade de beijar a moça por quem ele está apaixonado: “- She too wants me to 

catch hold of her, he thought. That’s why she came with me to the tram. I could easily catch 

hold of her when she comes up to my step: nobody is looking. I could hold her and kiss her”
39

 

(JOYCE, 2001, p. 52). Como se trata de um personagem em formação, a narrativa acumula as 

impressões de Stephen de modo que o leitor as tenha como referência no entendimento do 

processo pelo qual ele passa quando cresce. Essas etapas simbólicas da narrativa: a decisão de 

ir falar com o reitor, a descoberta do sentimento, as mudanças das condições da família, entre 

outras, ajudam a compor os blocos narrativos que marcam o desenvolvimento do personagem 

ao longo do tempo do romance. Gibson (2006, p. 101), ao comentar o final do segundo 

capítulo, nos lembra do seu caráter rebelde, sobre a primeira experiência sexual do 

personagem: “Stephen toma consciência de sua sexualidade. Como seu parnelismo, isso o 

coloca contra a Igreja e o Estado [...]. O capítulo termina com o que parece ser mais uma 

vitória sobre essas forças repressivas, quando Stephen visita uma prostituta
40

”. Esse episódio 

com a prostituta ajuda a compor mais um bloco narrativo que reverberará pela trajetória dele, 

introduzindo ao seu imaginário as ideias de desobediência e pecado em oposição à questão 

religiosa, como se o seu desenvolvimento viesse em forma de camadas que se acumulam e 

ajudam a determinar as próximas etapas pelas quais o personagem passará.  

 A partir do terceiro capítulo, já podemos notar de forma mais explícita um avanço de 

complexidade na linguagem, tornando-se mais abstrata. Considerando essa imagem das 

camadas de desenvolvimento, podemos perceber o quanto esses eventos no capítulo anterior 

incidem diretamente no comportamento e no estado de espírito do personagem no avançar da 

narrativa. O capítulo anterior encerra-se com a descoberta da sexualidade e a visita à 

prostituta. No capítulo seguinte, notamos que esse evento o atinge em níveis de consciência, 

de reflexão, e percebemos que a linguagem da obra já evoluiu o suficiente para permitir uma 

ponderação mais elaborada em relação às anteriores. Como podemos perceber no trecho a 

seguir, Stephen vagueia entre a culpa pela interpretação dos seus atos como pecaminosos e a 
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  “Ela também quer que eu a segure”, ele pensou. “Foi por isso que veio comigo até o bonde. Eu podia 

facilmente segurá-la quando ela subir até o meu degrau: ninguém está olhando. Eu podia segurá-la e lhe dar um 

beijo.” (JOYCE, 2016, p. 92). 
40

  Stephen becomes aware of his sexuality. Like his Parnellism, this pits him against Church and state 

[...]. The chapter ends with what appears to be another victory over repressive forces, as Stephen visits a 

prostitute (Tradução nossa). 
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euforia da descoberta, o reconhecimento e uma evolução da sua autonomia (uma forma 

evoluída do que ele sentiu após o episódio no qual argumentou com o reitor sobre a injustiça 

que sofrera). O personagem passa por uma crise de consciência, uma instabilidade moral 

impressa na linguagem, que, por sua vez, exige um tratamento mais rebuscado: 

 

The equation on the page of his scribbler began to spread out a widening tail, eyed 

and starred like a peacock’s; and, when the eyes and stars of its indices had been 

eliminated, began slowly to fold itself together again. The indices appearing and 

disappearing were eyes opening and closing; the eyes opening and closing were stars 

being born and being quenched. The vast cycle of starry life bore his weary mind 

outward to its verge and inward to its center, a distant music accompanying him 

outward and inward. What music? The music came nearer and he recalled the words, 

the words of Shelley’s fragment upon the moon wandering companionless, pale for 

weariness. The stars began to crumble and a cloud of fine stardust fell through 

space
41

 (JOYCE, 2001, p. 78). 

 

As comparações e associações, representações contemplativas, acumulam-se na 

linguagem metafórica convergindo para a imagem dramática da quebra das estrelas como se a 

sua própria realidade começasse a desmoronar. Podemos observar todas as crenças postas à 

prova e em conflito com os impulsos e descobertas da juventude, como quando ele se refere à 

sua weary mind sendo atraída para fora daquilo que o circunda, bem como quando menciona 

o caráter sublime das suas divagações acompanhadas da música nas palavras de Percy Bysshe 

Shelley. Enquanto o personagem divaga nas suas questões de ordem moral, religiosa, a 

linguagem do romance o acompanha mantendo a coerência com o seu estado de espírito e, 

principalmente, seu momento de desenvolvimento pessoal. Belanger (2001, p. xv), discute a 

estrutura do romance em questão, apontando para o fato de que sua linguagem segue um tipo 

de padrão pelo qual ele avança: “Os momentos de triunfo e elevação espiritual de Stephen são 

consistentemente seguidos por episódios de deflação, onde seu orgulho é ferido por sua queda 

de volta à terra 
42

”. Poderíamos inferir, por exemplo, que o momento da descoberta da 

sexualidade com a prostituta seria algo da ordem do triunfo, porém toda a bagagem de sua 

formação religiosa acumulada na sua experiência o traz de volta com um espírito 

enfraquecido em uma queda para a realidade conflituosa dos seus pensamentos. Essa 

                                                           
41

  A equação na página do seu rascunho começou a abrir uma calda que se alargava, plena de olhos e de 

estrelas como a de um pavão; e, quando os olhos e estrelas de seus índices tinham sido eliminados, começou 

lentamente a se dobrar de novo sobre si própria. Os índices que apareciam e desapareciam eram olhos que se 

abriam e fechavam; os olhos que se abriam e fechavam eram astros que nasciam e apagavam. O vasto ciclo da 

vida estelar transportava sua mente exausta para fora, ao seu limite, e para dentro, ao seu centro, com música 

distante que o seguisse na ida e na vinda. Que música? A música chegou mais perto e ele lembrou das palavras, 

das palavras do fragmento de Shelley sobre a lua que errava desacompanhada, empalidecida de exaustão. As 

estrelas começaram a desmoronar e uma fina nuvem de poeira de estrelas caiu pelo espaço (JOYCE, 2016, p. 

130). 
42

  Stephen’s moments of triumph and spiritual elevation are consistenly followed by episodes of 

deflation, where his pride is wounded by his fall back to earth (Tradução nossa). 
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dinâmica de elevação e queda faz com que o sujeito evolua a partir do acúmulo da própria 

vivência e aprendizagem. Em outro trecho do terceiro capítulo, fica claro como esses blocos 

narrativos se acumulam para um propósito maior. A resposta da descoberta sexual é 

confrontada com a desordem oriunda da desobediência religiosa, e o resultado desse conflito, 

que toma forma em uma weary mind, um espírito arrasado, é justamente o medo na sua forma 

mais aguda como podemos perceber no trecho a seguir, no qual Stephen decide confessar os 

seus pecados, influenciado por um longo sermão sobre os males e martírios do inferno: “He 

awaited in fear, his soul pining within him, praying silently that death might not touch his 

brow as he passed over the threshold, that the fiends that inhabit darkness might not be given 

power over him
43

” (JOYCE, 2001, p. 104). 

Se o terceiro capítulo é marcado pelo encontro com o medo do pecado, o quarto 

capítulo marca-se pela tentativa de dedicação absoluta à religião, a recorrência da dúvida e, 

finalmente, a inspiração e epifania de uma nova descoberta. Após uma demonstração de forte 

dedicação aos desígnios da igreja e o reconhecimento dessa dedicação, Stephen é chamado 

para ser padre. Esse momento de formação desperta na sua mente mais uma dúvida quanto a 

sua vocação; nessa etapa ele tenta decidir se seguirá como padre ou se a sua dedicação deve 

ser voltada para a sua arte como forma de encontrar-se forjando a si mesmo. A certa altura da 

narrativa, Stephen vive o momento da sua decisão. O instante pode ser descrito como uma 

epifania (isto é, um instante de revelação) induzida pela imagem de uma moça que caminhava 

pela praia, como um chamado para a vida ou o acolhimento ao próprio ser em criação, 

responsabilizando-se pela sua vida e aceitando-a da maneira que ele deseja construí-la. 

Vejamos o trecho a seguir quando Stephen observa a moça na praia: 

 

Her image had passed into his soul for ever and no word had broken the holy silence 

of this ecstasy. Her eyes had called him and his soul had leaped at the call. To live, 

to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life! A wild angel had appeared to 

him, the angel of mortal youth and beauty, an envoy from the fair courts of life, to 

throw open before him in an instant of ecstasy the gates of all the ways of error and 

glory. On and on and on and on!
44

 (JOYCE, 2001, p. 132). 

 

O momento que encerra o capítulo terceiro, com a epifania, é composto por uma 

acumulação de experiência trazida a um ponto de convergência no qual todo um 
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 Esperou amedrontado, com a alma penando dentro de si, rezando em silêncio que a morte não tocasse 

não tocasse a sua testa enquanto atravessasse o limiar, que os demônios que residem nas trevas não ganhassem 

poder sobre ele (JOYCE, 2016, p. 168). 
44

  A imagem dela entrara em sua alma para sempre e palavra alguma rompera o silêncio santo de seu 

êxtase. Os olhos dela chamaram por ele e sua alma saltara em resposta ao chamado. Viver, errar, cair, triunfar, 

recriar da vida a vida! Um anjo ensandecido lhe surgira, o anjo da juventude e da beleza mortais, um enviado das 

belas cortes da vida, para abrir diante dele num instante de êxtase os portões de todos os caminhos de erros e de 

glória. Adiante, adiante, adiante e adiante! (JOYCE, 2016, p. 209-210). 
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conhecimento toma forma no espaço de um único instante de revelação. Stephen mostra-nos, 

nessa passagem, que está muito próximo de atingir o ápice do processo para o seu caminho de 

autonomia, o qual ele tem seguido e demonstrado em diversos episódios (como os já 

mencionados anteriormente: a conversa com o reitor, além do encontro com a prostituta, bem 

como outros que ainda serão explorados mais adiante: como a cena em que defende a poesia 

de Lord Byron como sua influência, ou quando se enxerga na posição do próprio Lúcifer ao 

negar a servidão seja a qualquer força que tente sufocá-lo e sobrepor-se a ele). 

O quinto e último capítulo do romance é, principalmente, composto pelas ideias de 

Stephen sobre estética, além das suas conversas na universidade e sua última declaração de 

independência, ponto no qual toda a sua evolução converge em uma única afirmação. Nesse 

capítulo, Stephen, e consequentemente a linguagem que o acompanha, alcança o último nível 

de sua reflexão. Segundo Hodgart (1978, p. 62), sobre os últimos capítulos: “O penúltimo 

capítulo, no qual Stephen discute religião com Cranly, é quase puramente um diálogo 

influenciado por Ibsen; enquanto o último, extraído dos diários de Stephen, é, na verdade, 

uma transcrição de seu fluxo de consciência
45

 
46

[...]”. Aqui, nós temos dois pontos a 

considerar: primeiramente, o progresso da narrativa como algo que se constrói juntamente 

com a linguagem pela qual é desenvolvido; e, também, o tema da busca pela independência 

almejada pelo personagem. Quando convergimos os dois aspectos em questão, além da 

observação de Belanger (2001, p. xiii), isto é: “O que talvez seja mais importante no romance 

não é a progressão linear da narrativa, mas a formação da consciência de Stephen 
47

”, 

percebemos que toda a obra se encaminha para o mesmo fim: a efetivação da busca pela 

independência realizada na estrutura da narrativa, juntamente com a sua linguagem. E dessa 

conjunção entre estrutura e temática, surge a consciência independente do personagem. Essa 

independência realizada na estrutura, isto é, na linguagem, pode ser observada quando o ponto 

de vista do romance é alternado do modo em terceira pessoa, como temos observado ao longo 

dos trechos mencionados nesta pesquisa, para o modo em primeira pessoa. Stephen assume a 

autonomia do romance que o constitui, ele passa a ser o autor da sua própria obra; isso graças 

ao formato do diário, pelo qual ele se expressa nas últimas páginas. “Enquanto a primeira 

página tinha começado com a língua de seu pai, a página final fecha-se com a escrita do 

                                                           
45

  O conceito literário “Stream of consciousness” será abordado mais adiante neste trabalho. 
46

  The second-to-last chapter, in which Stephen discusses religion with Cranly, is almost pure dialogue in 

the Ibsenic vein; while the very last, ostensibly extracts from Stephen’s diary, is in fact a transcript of his stream 

of consciousness […] (Tradução nossa). 
47

  What is perhaps most important in the novel is not the linear progression of narrative, but the formation 

of Stephen’s consciousness (Tradução nossa). 
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próprio Stephen [...]
48

” (BELANGER, 2001, p. xiii). Trata-se do processo que Grant Redford 

(apud BELANGER, 2001, p. xiii) descreve como a passagem “do receptor passivo ao ativo 

criador
49

”. Por volta das últimas páginas do romance, após uma conversa de Stephen com seu 

amigo Cranly, a narrativa transforma-se em um diário com entradas marcadas por datas e pela 

linguagem autônoma. Tal aspecto da narrativa pode ser percebido no trecho a seguir: 

 

APRIL 26. Mother is putting my new secondhand clothes in order. She prays now, 

she says, that I may learn in my own life and away from home and friends what the 

heart is and what it feels. Amen. So be it. Welcome, O life! I go to encounter for the 

millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my own soul 

the uncreated conscience of my race
50

 (JOYCE, 2001, p. 196). 

 

 Quando nos deparamos com uma das últimas afirmações de Stephen, “to forge in the 

smithy of my own soul the uncreated consciousness of my race”, e lembramos do que 

discutimos a respeito do contexto histórico da Irlanda, percebemos que uma das possíveis 

interpretações de sua intenção com esse trecho talvez fosse ir além da independência da sua 

própria alma, do seu próprio ser, alcançando também o seu país: a sua história como sujeito 

literário estaria absorvendo a Irlanda como sujeito político no chamado por independência. 

Nós, enquanto leitores, não assistimos à concretização do seu chamado, não sabemos se foi 

bem-sucedido, porque o objetivo é marcar o momento de conscientização do indivíduo. Dessa 

forma, o final de A Portrait é assim aberto e indefinido como que para intensificar o chamado 

de tomada de consciência para toda a sua nação. Como nos lembra Gibson (2006, p. 105): 

 

A busca não só não está completa no final de A Portrait: ela vai acabar sendo 

interminável. Em A Portrait, ela mal começou. Mas essa busca de Stephen por uma 

independência moderna não é principalmente empreendida em seu próprio nome. 

Pretende-se servir de exemplo
51

. 

 

A intenção de fazer-se de exemplo para toda sua raça complementa a sua ambígua 

relação com a Irlanda e os seus problemas políticos. Ao mesmo tempo que Stephen dialoga 

com a situação política do seu país, ele também o deixa para seu isolamento; ao mesmo tempo 

em que clama pela identidade da sua raça, ele segue para o continente para buscar a sua.  

Podemos perceber além da influência e a identificação com seus heróis traídos: Oscar 
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  Where the first page had begun with the language of his father, the final page closes with Stephen’s 

own writing [...] (Tradução nossa). 
49

  […] from the passive recipient to the active maker (Tradução nossa). 
50

  26 de abril. A mãe está pondo em ordem minhas novas roupas de segunda mão. Ela diz que agora reza 

para eu poder aprender na minha própria vida e distante de casa e dos amigos o que é o coração e o que ele sente. 

Amém. Que seja. Bem-vinda, vida, sigo para encontrar pela milionésima vez a realidade da experiência e 

engendrar na forja de minha alma a consciência incriada de minha raça (JOYCE, 2016, p. 308-309). 
51

  The struggle is not only not complete at the end of A Portrait: it will turn out to be never-ending. In A 

Portrait, it has scarcely begun. But Stephen’s struggle for a modern independence is not principally undertaken 

on his own behalf. It is intended to be exemplary (Tradução nossa). 
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Wilde, Charles Stewart Parnell, que a certa altura do romance, Stephen identifica-se também 

com outro personagem traído e rebelde, isto é, Edmond Dantès, no romance de Alexandre 

Dumas, Le Comte the Monte-Cristo; além de uma das últimas declarações ao seu amigo 

Cranly, quando se coloca no lugar de Lúcifer, repetindo as suas palavras para negar toda 

servidão. Joyce optou por encerrar sua contribuição enquanto quem dá voz ao narrador e 

entrega o ofício de criador ao seu personagem na sua última afirmação de independência, 

criando-se a si mesmo e cumprindo seu destino: 

 

His last phrase, sour smelling as the smoke of charcoal and disheartening, 

excited Stephen’s brain, over which its fumes seemed to brood. 

- Look here, Cranly, he said. You have asked me what I would do and what I 

would not do. I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve 

that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland, or 

my church: I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can 

and as wholly as I can, using for my defence the only arms I allow myself to use – 

silence, exile, and cunning
52

 (JOYCE, 2001, p. 191). 

 

 A Portrait, sendo em sua natureza um livro que conta a formação de um personagem, 

encerra-se com o início da sua autonomia. 

O romance foi publicado primeiramente em forma seriada, entre 1914 e 1915, na 

revista The Egoist, graças a influência do poeta Ezra Pound, em um momento de sérias 

dificuldades financeiras de Joyce, como nos lembra Arantes (2005, p. 34), “Pound, bastante 

influente, em 1914 obteve junto ao governo britânico um subsídio anual para Joyce, e este 

chegou a afirmar certa vez que o poeta o tirara da sarjeta”.  

A crítica e os comentários sobre o romance foram variados. O próprio Ezra Pound, que 

viabilizou a primeira publicação do romance, comenta sobre ele, e sobre seu autor, 

comparando-o ao francês Gustave Flaubert:  

 

A Portrait é muito diferente de L'Education Sentimentale, mas seria mais fácil 

compará-lo com esse romance de Flaubert do que com qualquer outra coisa. [...] Se 

mais pessoas tivessem lido A Portrait e certas histórias de Dubliners do Senhor 

Joyce, A Irlanda teria tido menos problemas recentemente. Um diagnóstico claro 

nunca é sem valor
53

 (POUND, 1970, p. 83). 
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 A última frase dele, de cheiro acre como o da fumaça de carvão e desanimadora, empolgou o cérebro de 

Stephen, sobre o qual seus fumos pareciam pousar. 

- Olha aqui, Cranly - ele disse. - Você me perguntou o que eu faria e o que eu não faria. Eu vou te dizer 

o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não vou servir àquilo em que não acredito mais, possa essa coisa 

se dizer minha casa, minha pátria ou minha Igreja: e eu vou tentar me expressar em algum modo de vida ou de 

arte com a liberdade que eu conseguir e com a plenitude que eu conseguir, usando em minha defesa as únicas 

armas que eu me permito usar - silêncio, exílio e astúcia (JOYCE, 2016, p. 301). 
53

  A Portrait is very different from L’Education Sentimentale, but it would be easier to compare it with 

that novel of Flaubert’s than with anything else. […] If more people had read The Portrait and certain stories in 

Mr. Joyce’s Dubliners there might have been less recent trouble in Ireland. A clear diagnosis is never without its 

value (Tradução nossa). 
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 O escritor britânico H. G. Wells afirma o seguinte: “Como alguns dos melhores 

romances do mundo, é a história de uma educação; é de longe a imagem mais viva e 

convincente que existe de uma educação católica irlandesa 
54

” (WELLS, 1970, p. 87). O poeta 

americano Hart Crane, também na época de publicação de A Portrait, comentou: “A Portrati 

of the Artist as a Young Man, além de Dante, é espiritualmente o livro mais inspirador que já 

li. É Bunyan
55

 elevado à arte
 56

 […] (CRANE, 1970, p. 124). Além das opiniões positivas, 

podemos citar também, segundo Belanger (2001, p. xxv), “O revisor do Irish Book Lover 

elogia Joyce apenas para lamentar seu talento desperdiçado e dizer de A Portrait que 

"nenhuma pessoa de mente limpa pode permitir que ele permaneça ao alcance de sua esposa, 

seus filhos e filhas"
57

”. Entre opiniões positivas e reações negativas ao conteúdo da obra, esse 

primeiro romance iniciou o caminho de Joyce para a literatura mundial, alcançando o 

reconhecimento que, mais tarde, seria estabelecido pela publicação dos seus próximos 

romances. 

 Na sequência, no próximo capítulo, discutiremos sobre as questões formais do 

romance e sua relação com o tempo, analisando a relevância dessa categoria na estrutura do 

romance A Portrait of the Artist as a Young Man. 
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  Like some of the best novels in the world it is the story of an education; it is by far the most living and 

convincing picture that exists of an Irish Catholic upbringing (Tradução nossa). 
55

  Escritor cristão do século XVII, de origem inglesa. 
56

  A Portrait of the Artist as a Young Man, aside from Dante, is spiritually the most inspiring book I have 

ever read. It is Bunyan raised to art (Tradução nossa). 
57

  The reviewer in the Irish Book Lover praises Joyce only to bemoan his wasted talent and to say of A 

Portrait that ‘no clean minded person could possibly allow it to remain within reach of his wife, his sons and 

daughters’ (Tradução nossa). 
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2 O TEMPO DO ROMANCE E O TEMPO DO ARTISTA 

 

2.1 O tempo na estrutura do romance 

 

 Propomos para esse capítulo uma análise da linguagem narrativa em A portrait of the 

artist as a young man e sua relação com o desenvolvimento temporal do romance; ou seja, a 

forma com a qual a realidade linguística da obra influencia a passagem do tempo. Para tanto, 

discutimos a seguir a relação do gênero romance com o tempo e de que maneira esse aspecto 

tornou-se parte essencial da estrutura romanesca.  

A discussão sobre o gênero romance possui uma forte tendência a desenvolver-se a 

partir da sua abordagem de comparação com o referencial de gênero historicamente anterior 

ao romance, isto é, a poesia épica
58

. Essa comparação é válida, sobretudo, no que diz respeito 

ao aspecto do tempo, tratando-se de um dos pontos em que a mudança transcorrida entre as 

duas realidades literárias deu-se de forma mais consistente. A fim de explicar essa mudança, 

faremos menção à realidade social que assistiu à produção do gênero épico e presenciou a sua 

transição para o romance, partindo da noção de que as mudanças que ocorrem na realidade 

social refletem-se na realidade literária. Para essa abordagem, consideraremos principalmente 

as ideias de Lukács (2007) e Bakhtin (2010). 

Uma das principais mudanças ocorridas na transição histórica da narrativa épica para a 

ficção romanesca foi aquela referente à orientação temporal desenvolvida pela passagem de 

um gênero ao outro. Benjamin (2011, p. 211) nos fala da musa da epopeia como sendo a 

memória, isto é, “Mnemosyne, a deusa da reminiscência”. A importância da memória na 

forma épica está diretamente relacionada à sua conexão e orientação para o passado. A forma 

do romance, por sua vez, não comporta em sua estrutura o mesmo referencial de tempo da 

épica; isto é, em linhas gerais, a narrativa romanesca está diretamente orientada ao presente. O 

plano temporal no qual estava inserida a epopeia, enquanto gênero, não coincide com aquele 

habitado pelo público que consumia esse tipo de literatura. Os valores que compunham a 

epopeia possuíam como referência temporal o passado; e isto fazia com que o público não 

necessariamente se reconhecesse nos significados dessa narrativa. Os respectivos referenciais 

de tempo, do gênero e do público, não coincidiam. O romance, por sua vez, é estruturado a 
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  A título de esclarecimento, segundo Moisés (2004, p. 153), “A poesia épica deve girar em torno de 

assunto ilustre, sublime, solene, especialmente vinculado a cometimentos bélicos; deve prender-se a 

acontecimentos históricos, ocorridos há muito tempo, para que o lendário se forme ou/e permita que o poeta lhes 

acrescente com liberdade o produto da sua fantasia; o protagonista da ação há de ser um herói de superior força 

física e mental [...], instintivo, natural; o amor pode inserir-se na trama heroica, mas em forma de episódios 

isolados; e, sendo terno e magnânimo, complementar harmonicamente as façanhas de guerra”. 
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partir de um plano temporal que está em sincronia com o seu público. Os valores que o 

determinam são os mesmos valores que regem a sociedade que o consome; essa sincronia 

referencial do tempo é uma das principais características que separam a epopeia do romance. 

No processo dessa transição de um gênero a outro, a mudança de orientação temporal, do 

passado para o presente, provocou no romance uma inclinação a maleabilidade formal típica 

de um gênero não totalmente consolidado. Essa mudança provoca no romance uma variação 

de possibilidades que não se aplicam à epopeia justamente pela sua falta de um referencial de 

tempo atualizado, localizado no presente e passível de mudança e flexibilidade formal. “O 

deslocamento do centro temporal da orientação literária permite ao autor, sob todas as suas 

máscaras e aspectos, mover-se livremente no campo do mundo que é representado, o qual, na 

epopeia, era absolutamente inacessível e fechado” (BAKHTIN, 2010, p. 417). 

A sua conexão com o presente garantiu ao romance uma postura mais consciente de 

suas possibilidades, sobretudo em relação à experiência temporal, garantindo que se tornasse 

um gênero autocrítico, sempre em andamento, como o tempo presente. De acordo com 

Bakhtin (2010, p. 400), “esse caráter autocrítico do romance é o seu traço notável como 

gênero em formação”.  

A especificidade do gênero romanesco em relação ao tempo, portanto, mostra-se na 

sua orientação temporal; ser constituído a partir de uma forma voltada ao presente obriga o 

romance a viver a experiência temporal de forma intensa, diluída na sua própria estrutura. 

Além da questão da orientação temporal, as mudanças que transcorreram no processo 

de transição de um gênero a outro podem ser abordadas também do ponto de vista do 

referencial de transcendência. Analisando por esse prisma, essas mudanças também afetam a 

estrutura literária do romance. Lukács (2007) refere-se ao processo de transição entre a 

epopeia e o romance como um efeito das mudanças que se davam no seu contexto histórico-

filosófico. Passava-se de um mundo “integrado” para um mundo marcado pela separação e 

distância. A substância épica, por exemplo, difere-se da matéria romanesca no que cabe a sua 

relação com a transcendência. “O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à 

vida tornou-se problemática” (LUKÁCS, 2007, p. 55). 

Se considerarmos que a realidade social que servia de apoio ao desenvolvimento do 

gênero épico é marcada pela integração transcendental do homem e a sua própria essência na 

vida, percebemos que a característica central da epopeia é justamente solidificar-se em um 

ambiente no qual o homem e o seu lugar na natureza eram indissociáveis. Ou seja, entre o 

homem e o papel que desempenha em sua existência não há distância, não há 
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problematização. Essa integração do homem é algo inerente, um aspecto que compõe sua a 

realidade como um todo. “A feliz totalidade existente da vida está subordinada ao verso épico 

segundo uma harmonia preestabelecida: o próprio processo pré-literário de uma abrangência 

mitológica de toda a vida” (LUKÁCS, 2007, p. 57). 

O romance, por sua vez, nasce sob o signo da fragmentação, da perda da totalidade 

inerente. Uma vez separados, humanidade e a imanência de sentido, a progressiva 

problematização do seu lugar no mundo levou o homem a desenvolver um contexto histórico-

filosófico no qual o romance iria consolidar-se como uma forma mais apropriada que a poesia 

épica. Até então, o mundo não era visto pelo prisma da sua contingência, e não havia 

necessidade nem espaço para uma problematização filosófica, a distância metafísica imposta 

ao homem o obrigou a enxergar o mundo através de uma nova forma. 

O gênero romanesco nasce em um tempo de mudanças, tanto de ordem social como 

filosófica. Bakhtin (2010, p. 427) o descreve como um gênero que “desde o início se 

constituiu e se desenvolveu no solo de uma nova sensibilidade em relação ao tempo”. Essa 

sensibilidade, propiciada pela sua constituição consciente e autocrítica, assistiu a todas as suas 

etapas históricas, como nos lembra Moretti (2007, p. 310) sintetizando a trajetória do gênero 

como “sua gênese no século XVIII, seu sucesso no século XIX e sua problematização no 

século XX”. Considerando que, no geral, o gênero romanesco pode possuir uma estreita 

relação com o aspecto do tempo, no romance moderno, a problematização da sua forma gerou 

uma intensa preocupação em diluir a experiência temporal dentro da sua própria estrutura. 

Uma preocupação geral, vivenciada pela arte moderna como um todo, isto é, o sujeito que 

vive a narrativa diluída no tempo não pode ser reconhecido “apenas tematicamente, através de 

uma alegoria pictórica ou a afirmação teórica de uma personagem de romance, mas através da 

assimilação dessa relatividade à própria estrutura da obra de arte” (ROSENFELD, 1996, p. 

81). 

No que diz respeito especificamente ao problema do tempo e da sua vivência, as ideias 

de Mendilow, em seu livro O tempo e o romance (1972, p. 6), apontam para uma mudança de 

ordem social que influencia a realidade literária. Citando alguns dos fatores que ajudaram a 

determinar essa mudança, ele afirma que eles “retiraram do homem aquele sentimento de 

estaticidade social, aquela certeza de permanência que parece ter marcado períodos de 

transformação mais confiantes e vagarosos”. Essa perda da sensação de equilíbrio social 

coincide com a descrição, metafísica, de Lukács (2007, p. 38) da forma do romance como 

sendo “uma expressão do desabrigo transcendental”. Essa perda do estável, do consolidado, 

do acabado, do referencial de transcendência, quando refletida na literatura, foi responsável 



40 
 

pela flexibilidade formal do romance, totalmente impraticável tanto na época, quanto na 

forma fixa, da poesia épica. No instante em que a sociedade passou a viver o tempo de forma 

diferenciada, a literatura incorporou essa experiência dentro da sua estrutura. 

Sendo o tempo um aspecto tão determinante no romance, ele não escaparia aos 

cuidados dos romancistas, bem como dos teóricos, no processo de compreensão da arte 

romanesca. Lukács (2007, p. 129) afirma que “[...] quase se pode dizer que toda a ação interna 

do romance não passa de uma luta contra o poder do tempo”. Essa determinação decorre do 

fato de que, uma vez aberto o horizonte de experimentações formais, o tempo passou a 

integrar a realidade na vida (que até então orientava-se para um passado estático). Estar 

consciente da própria experiência temporal fez o romance conectar-se com o seu tempo, 

aproximando-se do leitor e aprimorando as formas de falar com ele, já que pertenciam ao 

mesmo plano temporal de realidade. Segundo Mendilow (1972, p. 19), “não há razão, pois, 

para admirar-se que romancistas, não apenas de hoje, mas de todas as épocas, devessem 

ocupar-se com vários aspectos do tempo, quando a maioria das convenções e técnicas da 

ficção estão ligadas a ele”. 

Partindo da intrínseca relação que se desenvolve do romance com o tempo, e a 

preocupação específica do romance moderno em problematizar essa relação na sua forma, a 

questão da linguagem do romance ganha uma conotação que também engloba o tempo, uma 

vez que a forma literária é composta também de natureza linguística. O tempo avança na 

literatura de forma análoga à maneira como avança na vida; é o seu meio de progredir, a 

natureza material do seu processo, que se diferencia entre a vida e a literatura.  

A narrativa literária possui em si uma estrutura temporal própria. Podemos afirmar, de 

acordo com Genette (1995, p. 31), 
 

A narrativa é uma sequência duas vezes temporal...: há o tempo da coisa-contada e o 

tempo da narrativa (tempo do significado e tempo do significante). Não só é esta 

dualidade aquilo que torna possíveis todas as distorções temporais de que é banal 

dar conta nas narrativas (três anos na vida do herói resumidos em duas frases de um 

romance, ou em alguns planos de uma montagem frequentativa de cinema, etc.); 

mais fundamentalmente, convida-nos a constatar que uma das funções da narrativa é 

cambiar um tempo num outro tempo. 

 

A criação de uma estrutura temporal literária coincide com esse movimento que se 

desenvolve entre um tempo e outro, entre o tempo de contar e daquilo que é contado. A 

transição entre essas instâncias temporais permite que a experiência temporal tome forma e a 

narrativa avance. 

Para a nossa proposta, tomamos como objetivo a realidade literária do tempo, suas 

ferramentas específicas e coerentes com o seu meio, considerando, portanto, que a sua 
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realidade é feita de linguagem. Para produzir a experiência temporal da vida, no meio formal 

e literário do romance, é preciso trazer os aspectos de um plano ao outro, da vida para a 

literatura, e transformar uma experiência em outra por meio de um processo que exige do 

autor o domínio da linguagem que é a matéria da literatura. 

Sobre a estrutura que compõe a realidade literária do romance, Candido (2007, p. 54) 

afirma:  

 
Os três elementos centrais dum desenvolvimento novelístico (o enredo e a 

personagem, que representam sua matéria; as ideias, que representam o seu 

significado, - e que são no conjunto elaborados pela técnica), estes três elementos só 

existem intimamente ligados, inseparáveis, nos romances bem realizados. No meio 

deles, avulta a personagem, que representa a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção e transferência etc. 

A personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos. 
 

Essa interdependência entre os elementos do romance é um pré-requisito para a sua 

coerência e integralidade; é uma forma que o romance dispõe de trazer aspectos da realidade 

para dentro da sua composição, redirecionando-os, dando origem a outra realidade, literária, 

em todos os aspectos, presente no texto. Esse procedimento ocorre da mesma forma com a 

recriação da experiência temporal. Nesse processo de recriação, deparamo-nos com aquilo 

que Ricoeur (1995) descreve, em sua análise do romance de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, 

como uma “experiência do tempo”. Em sua obra Tempo e Narrativa II, Ricoeur (1995) 

desenvolve um capítulo, sobre a obra de Woolf, chamado “A experiência temporal fictícia”, 

propondo que a narrativa é responsável por reconfigurar a experiência temporal dos 

personagens através da sua estrutura, reorganizando o tempo de modo a criar uma experiência 

análoga àquela que sentimos com a passagem do tempo. Ricoeur (1995) relaciona a maneira 

como a narrativa é organizada na linguagem do romance com a maneira como o tempo se 

organiza na narrativa, encerrando esse processo de configuração da narrativa e reconfiguração 

do tempo unicamente na instância do tempo. De acordo com a sua proposta: 

 

Abrimos o campo para uma investigação que faz confinar os problemas de 

configuração narrativa com os de reconfiguração do tempo na narrativa. Todavia, 

essa investigação não irá ultrapassar, no momento, o limiar que conduz da primeira 

à segunda problemática, na medida em que a experiência do tempo em questão aqui 

é uma experiência fictícia cujo horizonte é um mundo imaginário, que continua 

sendo o mundo do texto (RICOEUR, 1995, p. 181). 

 

A maneira como os elementos essenciais do romance integram-se a fim de criar a 

experiência fictícia do tempo, isto é, uma experiência literária que carrega traços daquilo que 

sentimos na realidade, determina a força da narrativa, nessa e em qualquer outra categoria 

literária. A recriação dessa experiência dá-se através das ferramentas literárias de que dispõe o 
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autor. Ele precisa sugerir, metonimicamente, o todo que encontramos na vida a partir das 

partes que ele domina na literatura. Bem como nos lembra Candido (2007, p. 59), “a força das 

grandes personagens vem do fato de que o sentimento que temos da sua complexidade é 

máximo; mas isso, devido à unidade, à simplificação estrutural que o romancista lhe deu”.

 É por meio de recursos, instrumentos, literários como o personagem, por exemplo, que 

podemos sentir a experiência modulada no romance de forma a carregar essas impressões, o 

delineamento, do que passamos na vida. 

O nível de complexidade desenvolvido pelo escritor para trazer a realidade para dentro 

da obra, especificamente na questão do tempo, no romance moderno, coincide com aquela 

preocupação em diluir, em assimilar, a experiência temporal na estrutura da narrativa 

enquanto uma tendência da arte moderna, como vimos anteriormente com Rosenfeld (1996). 

Essa preocupação típica do romance do século XX é discutida e exemplificada por Auerbach 

(2002, p. 481), ao tratar das técnicas aplicadas por Virginia Woolf na sua narrativa To the 

lighthouse; segundo ele, “o escritor, como narrador de fatos objetivos, desaparece quase que 

completamente; quase tudo o que é dito aparece como reflexo na consciência das personagens 

do romance”. Percebemos, portanto, com esse procedimento, que a distância relativa entre o 

personagem e o narrador também passa a ser problematizada no romance moderno. O 

desaparecimento do escritor indica, na verdade, uma aproximação entre aquele que narra e 

aquele que é narrado. Uma vez que o discurso chega até o leitor através de um contato mais 

intenso diretamente com a consciência do personagem, o distanciamento que a posição do 

narrador imprime por não estar, de fato, presente nos acontecimentos diminui e o 

procedimento atinge um nível de realismo mais agudo, tratando não das impressões de um 

narrador terceiro sobre o personagem, mas do próprio reflexo da sua consciência. 

Utilizaremos esse procedimento apontado por Auerbach (2002) como uma analogia aplicável 

à obra que analisaremos neste capítulo. Sobre esse aprimoramento no tratamento do 

personagem, Candido (2007, p. 61) afirma: 

 
Poderíamos dizer que a revolução sofrida pelo romance no século XVIII constitui 

numa passagem do enredo complicado com personagem simples, para o enredo 

simples (coerente, uno) com personagem complicada. O senso da complexidade do 

personagem, ligado ao da simplificação dos incidentes da narrativa e à unidade 

relativa de ação, marca o romance moderno, [...] houve na evolução técnica do 

romance um esforço para compor seres íntegros e coerentes, por meio de fragmentos 

de percepção e de conhecimento que servem de base à nossa interpretação das 

pessoas. 
 

O romance que nos propomos a analisar encaixa-se nessa categoria de romance 

moderno por diversos fatores: dentre eles, podemos citar o nível de complexidade do 
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personagem principal, Stephen. Essa complexidade pode ser identificada, corroborando a 

ideia de Candido (2007), pela forma como interpretamos a maneira como desenvolve-se o seu 

processo de evolução. Ou seja, nossa interpretação sugere que acompanhamos o seu 

crescimento por meio de trechos narrados da sua vida e esses “fragmentos de percepção” nos 

levam a criar um retrato coerente da sua personalidade graças à técnica que converge a 

passagem do tempo na camada linguística do romance de modo a nos aproximar da sua 

experiência. A importância da evolução do tempo pela camada linguística do romance 

justifica-se pelo tipo de análise que nos propomos a fazer. Isto é, fundamentamo-nos na ideia 

de que somente através dessa camada de linguagem, daquilo que Genette (1995) chama de 

“discurso da narrativa”, é possível que se acesse o conteúdo do texto enquanto narrativa, 

construída a partir de ferramentas que são em si, também, linguagem. Como nos lembra 

Genette (1995, p. 27): 

 

É, portanto, a narrativa, e apenas ela, que aqui nos informa, por um lado, sobre os 

acontecimentos que relata, e, por outro lado, sobre a atividade que supostamente traz 

a lume: dito de outro modo, o nosso conhecimento desta e daqueles não pode senão 

ser indireto, inevitavelmente mediatizado pelo discurso da narrativa, dado que 

aqueles são o próprio objeto desse discurso e esta deixa aí traços, marcas ou indícios 

assinaláveis e interpretáveis, tais como a presença de um pronome pessoal na 

primeira pessoa que denota a identidade da personagem e do narrador, ou a de um 

verbo no passado que denota anterioridade da ação contada em relação à ação 

narrativa, sem prejuízo de indicações mais diretas e mais explícitas. 

 

 É na estrutura do romance que encontramos a sua conexão direta com o tempo e, 

portanto, é na camada linguística da narrativa que podemos reconhecer essa relação. A obra 

que analisamos a seguir expressa essa afinidade da forma romanesca com o tempo no sentido 

de que a maneira como é construída depende de uma estrutura temporal que somente o 

romance pode propiciar. Existem diversos aspectos dessa obra, analisados no próximo tópico, 

que não seriam possíveis na epopeia, por exemplo. A composição da estrutura temporal do 

romance, como vimos, feita de linguagem, dialoga também com a temática da obra em 

questão. Veremos um personagem em conflito com os seus desafios de amadurecimento, ou 

seja, a forma como enfrenta a passagem temática do tempo pela sua vida. Lukács (2007, p. 

129) nos lembra ainda que “somente no romance, cuja matéria constitui a necessidade da 

busca e a incapacidade de encontrar a essência, o tempo está implicado na forma”.  

 

2.2 O tempo na linguagem em A portrait of the artist as a young man 

 

Para iniciar a nossa análise da relação do tempo com a linguagem em A portrait of the 

artists as a young man, partiremos do nosso pressuposto, influenciado pelas ideias de 
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Rosenfeld (1996), de que o tempo evolui em uma realidade literária em duas linhas de 

progressão, a saber: a linha temática e a linha estrutural. A linha temática é aquela que se 

desenvolve de forma declarada e indica um avanço explícito, seja na voz do narrador ou 

personagem, seja por um comentário dentro da narrativa, ou ainda indicada pelo próprio texto 

de forma destacada por alguma marcação temporal, de dias, meses ou anos, por exemplo. Em 

alguns casos, essa linha de passagem do tempo pode ser mais limitada no que diz respeito ao 

efeito do tempo sentido pelo leitor, já que ela estaria suprimindo a impressão sensorial em 

favor da declaração destacada na narrativa. Esse tipo de declaração é proferido de uma forma 

com a qual o leitor não sinta essa passagem, mas apenas tome conhecimento dela. Ainda que 

dependa do discurso do narrador ou de algum personagem, e passe por um filtro estilístico, 

esse tipo de passagem temporal é apropriada apenas para efeitos de escolha narrativa: aquilo 

que o autor, pela voz do discurso da narrativa, escolhe não cobrir na sua obra, fazendo com 

que o tempo avance automaticamente em um salto temático.  

A outra linha de progressão temporal seria a linha estrutural: esse tipo de avanço do 

tempo é percebido não de forma necessariamente explícita, como no caso anterior, porém, ele 

privilegia a impressão sensorial do tempo no texto. Por exemplo, quando a escolha lexical do 

discurso literário acompanha a fala do narrador, mas é determinada por efeitos de percepção 

temporal: um léxico específico para a infância, um outro para a adolescência e um terceiro 

para a idade adulta, por exemplo. Nesse caso, não é preciso dizer que o tempo passou, pois 

essa progressão será notada e experimentada pelo leitor no próprio processo da leitura, sem 

que seja necessário declará-la, graças à natureza linguística dessa progressão em linha 

estrutural. A rigor, a linha estrutural é composta por uma realidade linguística diluída na 

narrativa com o propósito de favorecer a impressão sensorial do tempo ao invés de apenas 

indicá-lo textualmente. 

Como podemos perceber por essas duas linhas de progressão temporal, o segundo tipo 

deixa uma responsabilidade maior para a estrutura do romance, habilitando-a a dar conta do 

avanço de tempo de modo a gerar uma camada linguística e temporal capaz de sugerir no 

leitor a sensação de passagem de tempo juntamente e por meio do personagem. Essa 

utilização do personagem como ferramenta literária alude ao aspecto descrito por Candido 

(2007, p 54) como sendo este “a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos 

mecanismos de identificação, projeção e transferência”. Por esses tais mecanismos de 

natureza linguística, o autor intensifica a passagem do tempo pela sua linha estrutural. É o que 

acontece, por exemplo, em romances como Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, onde a 

alternância de foco entre os personagens provoca uma diluição da passagem do tempo, 
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fazendo uso de ferramentas literárias como monólogo interior
59

, juntamente com as 

marcações temáticas do relógio de Londres.  

 

2.2.1 Stephen e o tempo da criança 

 

No primeiro capítulo de A portrait, Stephen é apenas uma criança. Logo no trecho 

inicial do capítulo, Joyce propõe uma tonalidade discursiva que lembra a literatura infantil e é 

comumente encontrada nos contos de fada e nas narrativas orais. O romance abre essa 

tonalidade da sua narrativa com a expressão Once upon a time. Podemos interpretar essa 

escolha para iniciação do romance como uma indicação de que estamos em meio a um 

universo que alude à infantilidade, às nuances de uma atmosfera infantil. Essa atmosfera e 

esse tom são corroborados pela continuidade da narrativa, como se segue: 

 
Once upon a time and a very good time it was there was a moocow coming down 

along the road and this moocow that was coming down along the road met a nicens 

little boy named baby tuckoo... 

His father told him that story: his father looked at him through a glass: he had 

a hairy face. 

He was baby tuckoo. The moocow came down the road where Betty Byrne 

lived: she sold lemon platt. 

O, the wild rose blossoms 

On the little green place. 

He sang that song. That was his song. 

O, the green wothe botheth
60

 (JOYCE, 2001, p. 3). 
 

 A primeira impressão que esse trecho nos causa é, certamente, em relação à idade de 

Stephen, descrito como baby tuckoo. A narrativa propõe para o início da obra uma modulação 

linguística que se adequa ao primeiro estágio de desenvolvimento da criança. Essa modulação 

introduz o primeiro aspecto de marcação temporal utilizado por Joyce, a saber, o uso da 

repetição. No primeiro parágrafo, temos a repetição das expressões moocow e coming down 
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  “O monólogo interior caracteriza-se por transcorrer na mente da personagem (mónos, único, sozinho; 

lógos, palavra, discurso), como se o ‘eu’ se dirigisse a si próprio. Na realidade, continua a ser diálogo, uma vez 

que subentende a presença de um interlocutor, virtual ou real, incluindo a própria personalidade, assim 

desdobrada em duas entidades mentais (o ‘eu’ e o ‘outro’), que trocam ideias ou impressões como pessoas 

diferentes (MOISÉS, 2004, p. 308). 
60

 Era uma vez, e foi muito bom dessa vez que a vaquinha mumu veio descendo a rua e não é que essa 

vaquinha mumu que vinha descendo a rua me encontra um menino bem fofo chamado Pitoco… 

 O pai dele contava essa história: o pai olhava para ele por trás de um vidro: tinha a cara cabeluda. 

 Era ele o Pitoco. A vaquinha mumu descia a rua onde a Betty Byrne morava: ela vendia bala de limão. 

 

Ah, floresce a rosa livre, 

No cantinho verdejante. 

 

 Ele cantava essa música. Era a música dele. 

 

 Ah, folesce a losajante... (JOYCE, 2016, p. 19). 
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along the road. E logo no segundo parágrafo, temos a repetição do sujeito His father. 

Podemos inferir a partir dessa primeira ocorrência do recurso da repetição (o que mais adiante 

será reiterado com outras aplicações do mesmo recurso) que esse momento de abertura do 

romance nos entrega um referencial de tempo associado com a referida atmosférica tonalidade 

da infância, uma localização temporal, um ponto de partida, a partir do qual o personagem 

seguirá o seu processo de evolução. Esse ponto de partida é composto simultaneamente pelo 

tom infantil e pela repetição no discurso do narrador. Podemos inferir que esse aspecto do seu 

discurso é influenciado pela idade de Stephen. A repetição sugere uma linguagem 

simplificada que não caberia necessariamente na voz do narrador, apesar de pertencer a ele e 

não ao personagem. Mesmo narrando em terceira pessoa, o narrador não deixa de mostrar-se 

conectado com a subjetividade do personagem. Além da sua utilização das linhas de 

progressão temporal, temática: quando a narrativa explicitamente nos sugere a idade de 

Stephen nos termos baby tuckoo e little boy; e estrutural, quando, sem que se declare que se 

trata da maneira de falar de uma criança, comparamos a forma de cantar no discurso direto do 

pai, O, the wild rose blossoms, e no discurso direto do filho: O, the green wothe botheth. 

Percebemos que Stephen tenta imitar o pai e as palavras parecem distorcer-se em sua forma 

quando as associamos pela semelhança fonética: rose e wothe, ou ainda blossoms e botheth. 

Nessa abertura, Joyce localiza o personagem em um tempo a partir do qual a narrativa inicia-

se e o leitor dispõe de uma referência de onde parte e desenvolve-se o romance. 

 Apesar dessa referência para o início da narrativa, nesse ponto nós não estamos no 

tempo imediatamente atualizado dos fatos. A primeira infância de Stephen, na verdade, é 

localizada em um passado que se constitui para o leitor como algo anterior à experiência com 

a qual ele começa a interagir. Existe um processo pelo qual o leitor passa a atualizar a 

narrativa. Após essa primeira apresentação do personagem e alguns de seus parentes (o pai, 

Uncle Charles e Dante) seguimos para os primeiros momentos de Stephen na escola. A cena a 

seguir descreve o primeiro diálogo com os colegas: 

 

Rod Kickham was a decent fellow but Nasty Roche was a stink. Rody 

Kickham had greaves in his number and a hamper in the refectory. Nasty Roche had 

big hands. He called the Friday pudding dog-in-the-blanket. And one day he had 

asked: 

- What is your name? 

Stephen had answered: Stephen Dedalus. 

Then Nasty Roche had said: 

- What kind of name is that? 

And when Stephen had not been able to answer Nasty Roche had asked: 

- What is your father? 

Stephen had answered: 

- A gentleman. 

Then Nasty Roche had asked: 
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- Is he a magistrate? 

He crept about from point to point on the fringe of his line, making little runs 

now and then
61

 (JOYCE, 2001, p. 4) (Grifos nossos). 

 

 Segundo Mendilow (1972, p. 127), “O uso pródigo do diálogo é um elemento 

importante no método dramático, e é talvez o meio mais óbvio de produzir a ilusão do 

presente e do imediato no leitor”. Nesse primeiro diálogo, no entanto, o leitor ainda não está 

completamente imerso no plano da ilusão do presente. Como podemos perceber pelos trechos 

grifados, Joyce utiliza o tempo verbal past perfect. Do ponto de vista gramatical
62

, esse tempo 

verbal é utilizado para abordar uma ação que ocorre anteriormente a um tempo passado. A 

fala produzida no past perfect está situada, na voz do narrador, em uma camada temporal 

anterior ao plano de tempo que ganha forma na narrativa. Podemos interpretar como objetivo 

desse procedimento, no propósito da experiência temporal, uma transição que flui de forma 

mais branda para o leitor, evitando um resgate brusco do passado onde se localiza a infância 

de Stephen. Tal procedimento faz também com que esse passado mantenha a atmosfera 

longínqua do referencial que inicia o romance. Quando observamos o diálogo que se segue, 

após o anteriormente citado: 

 

Then he went away from the door and Wells came over to Stephen and 

said: 

- Tell us, Dedalus, do you kiss your mother before you go to bed? 

Stephen answered: 

- I do 

Wells turned to the other fellows and said: 

- O, I say, here’s a fellow says he kisses his mother every night before he 

goes to bed. 

The other fellows stopped their game and turned round, laughing. Stephen 

blushed under their eyes and said: 

- I do not. 

Wells said: 

- O, I say, here’s a fellow says he doesn’t kiss his mother before he goes to 

bed. 
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 Rody Kickham era um sujeito decente, mas o Malvado do Roche era um canalha. Rody Kickham tinha 

caneleiras no armário e uma caixinha no refeitório. O malvado tinha mãos grandes. Ele chamava a sobremesa de 

sexta-feira de cachorro-enroladinho. E um dia tinha perguntado: 

- Como que é o seu nome? 

Stephen tinha respondido: 

- Stephen Dedalus. 

Aí o Malvado do Roche tinha dito: 

- E isso lá é nome? 

E quando Stephen não soube responder o Malvado perguntou: 

- O seu pai é o quê? 

Stephen respondeu: 

- Um cavalheiro. 

Aí o Roche perguntou: 

- Ele é magistrado? 

Ele se arrastava de um ponto a outro pelos cantos da linha, dando umas corridinhas de vez em quando 

(JOYCE, 2016, p. 21-22). 
62

  Para esta abordagem gramatical, utilizamos o Oxford Guide to English Grammar, Eastwood (2002). 
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 They all laughed again. Stephen tried to laugh with them
63

 (JOYCE, 2001, p. 

8-9). 

 

 Podemos perceber que tanto no primeiro diálogo como neste seguinte, a fala em 

discurso direto dos personagens está articulada no present simple, cuja função, dentre outros 

recursos, está voltada para assuntos e fatos permanentes e recorrentes, coisas que acontecem 

com frequência. Percebemos a correspondência entre os tempos verbais, por exemplo, nos 

trechos: What kind of name is that? e Tell us, Dedalus, do you kiss your mother before you go 

to bed?, respectivamente do primeiro e do segundo diálogo. Em relação aos verbos, a 

diferença estaria não no discurso direto dos personagens, mas na fala do narrador. Se no 

primeiro diálogo temos um narrador referindo-se a um passado anterior, com o seu past 

perfect, o tempo verbal do narrador no segundo diálogo transfere o seu registro para o past 

simple, responsável não mais por um passado anterior ao das coisas narradas, mas por 

simplesmente ser utilizado para narrar uma ação no passado. Essa transferência provoca, de 

maneira implícita, uma progressiva atualização da narrativa, aproximando o ponto de partida 

na infância de Stephen da experiência sensível do leitor. Mendilow (1972, p. 128), então, 

reitera o efeito da técnica do diálogo no tempo presente: “Uma explicação da vivacidade que 

essa técnica é capaz de conseguir tem base no efeito de presente produzido pelo fato de que se 

escreve no presente do indicativo”. Quando nos questionamos sobre qual seria a função dessa 

atualização para o progresso da passagem temporal no romance, podemos inferir que se trata 

de uma tentativa de imersão do leitor na experiência de tempo da narrativa. Como veremos, 

entre os objetivos identificados no decorrer de A portrait, o propósito de fazer com que o 

leitor compartilhe da sensibilidade do personagem se faz presente ao longo de toda a obra, 

tendo início com essa passagem sutil entre verbos, marcando na linha estrutural de 

progressão, o ponto onde a narrativa realmente se inicia como experiência temporal. O 

discurso direto do diálogo no presente e a alternação entre os passados na voz do narrador 

provoca o efeito que será desenvolvido ao longo de todo o romance até as últimas 

consequências no final, como discutiremos mais adiante. Esse efeito é descrito por Mendilow 
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  Aí ele se afastou da porta e Wells foi até Stephen e disse: 

 - Diga, Dedalus, você beija a sua mãe antes de ir dormir? 

 Stephen respondeu: 

 - Beijo sim. 

 Wells se virou para os outros colegas e disse: 

 - Olha só, tem um sujeitinho aqui que diz que beija a mãe toda noite antes de ir dormir. 

 Os outros colegas pararam a partida e se viraram, rindo. Stephen enrubesceu diante dos olhos deles e 

disse: 

 - Não beijo não. 

 Wells disse: 

 - Olha só, tem um sujeitinho aqui que diz que não beija a mãe antes de ir dormir. 

 Eles todos riram de novo. Stephen tentou rir com eles (JOYCE, 2016, p. 27-28). 
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(1972, p. 106) como “presente fictício”: 

 

O curso comum dos romances contém também diferentes graus de passado. Na 

maioria das vezes o pretérito em que os eventos são narrados é transposto pelo leitor 

para um presente fictício, enquanto sente-se qualquer matéria expositiva como um 

passado em relação a esse presente. 

 

O presente fictício é gerado por meio de uma integração entre a técnica do autor, 

produzida na camada linguística do romance, que induz o leitor a integrar a sua parte ativa na 

atualização da narrativa, isto é, o compartilhamento da experiência temporal. A seguir 

discutiremos o uso que identificamos na fala do personagem infantil das associações de ideias 

marcação do tempo no registro da infância.  

Observemos o trecho a seguir: 

 

It was nice and warm to see the lights in the castle. It was like something in a book. 

Perhaps Leicester Abbey was like that. And there were nice sentences in Doctor 

Cornwell’s Spelling Book. They were like poetry but they were only sentences to 

learn the spelling from. 

Wolsey died in Leicester Abbey 

Where the abbots buried him. 

Canker is a disease of plants, 

Cancer one of animals. 

 It would be nice to lie on the hearthrug before the fire, leaning his head upon 

his hands, and think on those sentences. He shivered as if he had cold slimy water 

next his skin. That was mean of Wells to shoulder him into the square ditch because 

he would not swop his little snuffbox for Wells’s seasoned hacking chestnut, the 

conqueror of forty. How cold and slimy the water had been! A fellow had once seen 

a big rat jump into the scum. Mother was sitting at the fire with Dante waiting for 

Brigid to bring the tea. She had her feet on the fender and her jewelly slippers were 

so hot and they had such a lovely warm smell!
64

 (JOYCE, 2001, p. 5-6). 

 

No primeiro parágrafo da citação, Stephen reflete a partir de duas ideias: a ideia de um 

castelo, assimilada pela construção que abriga a escola; e a associação dessa ideia de castelo 

com uma referência simbólica encontrada nos livros, it was like something in a book. A 

escola, no formato de um castelo, o fez lembrar os castelos dos livros, que por sua vez o fez 
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 Era gostoso e quentinho ver as luzes do castelo. Parecia coisa de livro. Talvez a abadia de Leicester fosse 

assim. E tinha umas frases bonitas na cartilha do dr. Cornwell. Parecia poesia, mas eram só frases para aprender 

a escrever. 

 

 Wolsey falece na igreja de Leicester 

 Onde o inumaram abades. 

 Cancro é uma doença de plantas, 

 Câncer, de animais. 

 

Ia ser gostoso ficar deitado no tapete na frente da lareira, com a cabeça apoiada nas mãos, e pensar 

nessas frases. Ele estremeceu como se tivesse água fria e nojenta na pele. Foi maldade de Wells dar um 

encontrão nele pra ele cair na vala do pátio só porque ele não quis trocar a caixinha de rapé pela castanha da 

sorte de Wells, vencedora de quarenta batalhas. Como estava fria e nojenta aquela água! Uma vez um colega viu 

uma ratazana pular naquele nojo. A mãe estava sentada perto do fogo com a Dante esperando a Brigid trazer o 

chá. Ela estava com os pés na grade da lareira e os chinelinhos com joias que ela usava eram tão quentes e 

tinham um cheirinho morno tão gostoso! (JOYCE, 2016, p. 23-24). 
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lembrar o livro citado por ele, que servia para treinar a escrita das palavras. Dentre essas 

palavras do livro mencionadas por ele, estava justamente aquela, Leicester Abbey, que o fez 

conectar a ideia do castelo da escola, pela semelhança, com aqueles que ele imaginava nos 

livros. Essa fluência de ideias, rápida e aparentemente desconexa, é uma das formas propostas 

pelo autor para imprimir a idade do personagem, isto é, sua localização temporal, na estrutura 

da narrativa. Em nenhum momento desse trecho, a voz do narrador tematiza essas associações 

com, por exemplo, uma formação do tipo “Stephen pensou sobre os castelos dos livros”. Ao 

invés disso, temos o próprio narrador conduzindo essas associações, como se tomasse a forma 

da subjetividade de Stephen, imprimindo no texto uma característica da sua idade. Essa 

característica é justamente a maneira infantilizada como as ideias são associadas e, sobretudo, 

como o significado por trás das associações é composto através delas, como veremos de 

forma mais aprofundada no segundo parágrafo da citação. Avaliando que a linguagem de 

Stephen ainda pode ser considerada limitada pela sua idade, ele não possui uma variedade 

linguística, um repertório suficiente para exprimir os significados da percepção da sua 

consciência. Veremos que no último parágrafo da citação, o narrador torna evidente algumas 

sensações complexas sem deixá-las explícitas, já que se pressupõe que o próprio Stephen, a 

quem as sensações pertencem, não as deixaria. Como não se pode manter a coerência com a 

sua idade e fazer com que o próprio Stephen, em sua voz, apresente suas sensações, fica a 

cargo do narrador fazê-lo, preservando a subjetividade do personagem.  Apesar de estar 

narrando em terceira pessoa, estar naturalmente distanciado dele, o narrador constrói uma 

ponte com Stephen, uma conexão, ao mesmo tempo em que nos faz sentir, enquanto leitores, 

um molde das suas sensações, conhecendo sua experiência temporal de criança pelas 

possibilidades da linguagem. As mesmas palavras do livro que o fizeram lembrar do castelo 

ativam sua memória afetiva e o fazem imaginar como seria estar em casa, perto do fogo, 

refletindo sobre as frases que pensava. Logo depois tomamos conhecimento de que Stephen 

foi empurrado para uma poça de lama. No momento, ele se encontrava molhado, e com um 

cheiro ruim. No trecho: “How cold and slimy the water had been! A fellow had once seen a 

big rat jump into the scum. Mother was sitting at the fire with Dante waiting for Brigid to 

bring the tea” (JOYCE, 2001, p. 5), o narrador interpõe dois valores opostos, associados pela 

consciência de Stephen, um imediatamente após o outro. Sobre essas possibilidades narrativas 

das associações, Humphrey (1976, p. 38) afirma: 

 

A atividade da consciência deve ter conteúdo, o qual é fornecido pelo poder que tem 

uma coisa de sugerir a outra, através de uma associação de qualidades em comum ou 

contrastante, em todo ou em parte – mesmo a mais vaga das sugestões. São três os 

fatores que controlam a associação: primeiro, a memória, que é sua base; segundo, 
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os sentidos, que a guiam; e terceiro, a imaginação, que determina sua elasticidade. 

 

A ideia da sua atual situação, molhado e frio, põe-se em oposição àquilo que ele 

desejava ter, seu anseio, ou seja, estar em casa com a sua mãe, seco e quente. Em nenhum 

momento, o narrador, que conduz essa citação (as palavras pertencem ao narrador), deixa 

claro as atividades da consciência de Stephen, como saudade de casa, tristeza e desgosto pela 

atitude do colega que o empurrou na poça de lama, a melancolia de não poder estar perto da 

mãe em casa, junto à lareira, onde nada disso o afligiria. Todos esses significados, complexos 

ou não, não estão dentro da gama de capacidade linguística fornecida pelo autor a Stephen. E 

o fato de serem transmitidos pela voz do narrador não os impedem de imergir na estrutura da 

narrativa, reproduzindo uma sensação análoga no leitor, sem fazê-lo na forma direta de um 

tema. O narrador poderia, caso fosse a opção do autor, expressar diretamente todo esse 

significado, na forma de tema, mas isso comprometeria a conexão dele com o personagem, 

distanciando-os um do outro, e ainda prejudicando o efeito no leitor. Basta lembrarmos que, 

segundo Candido (2007, p. 54), o personagem “representa a possibilidade de adesão afetiva e 

intelectual do leitor, pelos mecanismos de identificação, projeção e transferência”. Esses 

mecanismos são construídos e aplicados unicamente através da linguagem, cujo controle é 

disposto pela voz do narrador. Em vez disso, as impressões de Stephen (baseadas tanto no seu 

estado de espírito como na sua idade) são impressas implicitamente no discurso do narrador. 

Não é preciso dizer que Stephen se sente incomodado, mas a referência sensorial, por 

exemplo, de temperatura, do frio e do calor, do cheiro agradável das sandálias aquecidas da 

sua mãe, em contraste com a sua roupa molhada e suja de lama, já pode induzir, no leitor, 

uma réplica menor, composta de linguagem, das sensações que o personagem sente. O texto 

induz uma sensação delineada em cima daquela sentida por Stephen, através do significado 

que escapa do texto sem que nos alcance no contato direto. Sobre esse procedimento que 

permite ligar a linguagem ao tempo da narrativa, Mendilow (1972, p. 108) afirma:  

 

Isso é possível, apesar do leitor seguir a ação não de modo direto, através dos 

sentidos da visão e do ouvido, mas de modo indireto, através de um meio simbólico 

e até distorcivo; apesar de não estar fisicamente presente; e, mais ainda, apesar do 

fato de que, excetuando as passagens em diálogo, ou seja, as passagens apresentadas 

de forma dramática, a maioria dos romances é escrita no pretérito e na terceira 

pessoa. 

 

Essa opção de localizar, nesse trecho, a infância de Stephen na linguagem do narrador, 

no tempo da narrativa, ainda que distanciada pelo pretérito, pela terceira pessoa, se propõe, 

além da experiência simbólico-sensorial no leitor, a construir pela camada linguística a 

própria experiência do tempo no romance. Se é através da linguagem que sentimos a infância 
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de Stephen (pressupondo que sentiremos também por ela as outras etapas da sua evolução), é 

através dela também que o tempo passa, se o tempo da infância cabe simbolicamente na 

linguagem, assim também caberá a adolescência, a idade adulta, e assim por diante. É por ela 

que notamos a passagem do tempo, convergindo uma experiência correspondente a cada 

momento do personagem de acordo com o seu desenvolvimento. Esse é o primeiro aspecto no 

qual a progressão temporal da narrativa se desenvolve exclusivamente na linha estrutural, isto 

é, imergida na forma do romance.  

Assim como as associações convertem significados que o repertório linguístico de 

Stephen não comporta, assim também o fazem as repetições. Como vimos logo no trecho 

inicial do romance, o aspecto da repetição evolui e ajuda a preservar a ligação intrínseca entre 

o personagem e o narrador. Se nas primeiras linhas o discurso do narrador, influenciado pela 

subjetividade do personagem, entrega a idade dele pela linguagem que utiliza, no trecho a 

seguir, veremos que a repetição também pode converter mais do que um indicativo de idade. 

 

He felt his whole body hot and confused in a moment. What was the right answer to 

the question? He had given two and still Wells laughed. But Wells must know the 

right answer for he was in the third of grammar. He tried to think of Wells’s mother 

but he did not dare to raise his eyes to Wells’s face. He did not like Wells’s face. It 

was Wells who had shouldered him into the square ditch the day before because he 

would not swop his little snuffbox for Wells’s seasoned hacking chestnut, the 

conqueror of forty. It was a mean thing to do; all the fellows said it was. And how 

cold and slimy the water had been! And a fellow had once seen a big rat jump into 

the scum
65

 (JOYCE, 2001, p. 9) (Grifo nosso). 

 

 Como podemos perceber pelas palavras grifadas, o discurso do narrador repete a 

palavra “Wells”, ao longo de um único parágrafo, sete vezes. E não se trata de um trecho 

longo, inclusive, a palavra alcança a frequência de até mais de uma vez na mesma linha. 

Considerando que se trata das palavras do narrador, em terceira pessoa, e não das palavras da 

criança em questão, esse tipo de linguagem mostra-se influenciado por algum motivo não 

declarado. Além da repetição imediata da palavra “Wells”, e da partícula “and”, nos trechos, 

na mesma linha, “And how”, “And a fellow”, podemos identificar que algumas referências já 

mencionadas anteriormente também retornam, como o incidente no qual Wells empurrou 

Stephen na poça de lama, e os motivos que o levaram a fazer isso, ou a menção ao fato de um 

colega ter visto um rato naquela poça. A retomada desses temas corrobora o papel da 
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 Sentia o corpo inteiro quente e perdido ao mesmo tempo. Qual era a resposta certa para aquela 

pergunta? Ele tinha dado duas e Wells ainda estava rindo. Mas o Wells devia saber a resposta certa, já que ele 

era da terceira de gramática. Ele tentou pensar na mãe do Wells, mas não tinha coragem de erguer os olhos para 

o rosto dele. Ele não gostava da cara do Wells. Foi o Wells quem deu um encontrão nele para ele cair na vala do 

pátio no dia anterior só porque ele não quis trocar a caixinha de rapé pela castanha da sorte de Wells, vencedora 

de quarenta batalhas. Foi uma coisa muito feia; todos os alunos disseram que foi mesmo. E como estava fria e 

nojenta aquela água! Uma vez um colega viu uma ratazana pular naquele nojo (JOYCE, 2016, p. 28). 
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repetição, que funciona tanto em perspectiva imediata, isto é, no mesmo parágrafo (como 

acontece em uma menor intensidade no início da narrativa), como também em uma 

perspectiva mais abrangente, retomando temas que já foram narrados em páginas anteriores. 

A tendência da narrativa é continuar expandindo a aplicação desse aspecto ao longo de todo o 

romance, sempre em uma escala mais avançada do que a anterior, evoluindo o meio e 

mantendo o mesmo procedimento.  

Ao mencionar anteriormente a questão das associações, citamos um trecho no qual 

podemos isolar, da linguagem da narrativa, significados e valores como a saudade de casa e o 

desgosto pela atitude do colega, sensações presentes em Stephen no momento narrado, e, no 

entanto, totalmente ausentes do discurso da narração. No trecho acima, também podemos 

isolar algumas sensações sem que, para isso, o narrador precise transformá-las em um tema. 

Nesse processo de localizar o estado de desenvolvimento, isto é, a idade do personagem, na 

linguagem narrativa, mantendo a coerência com a capacidade lingüística de uma criança, o 

autor pode enfrentar uma espécie de dilema. Se optasse por dar foco apenas a linguagem 

modulada do personagem infantil, a estrutura narrativa ficaria impossibilitada de expressar a 

complexidade dos valores e significados de forma coerente. Uma vez que estamos assumindo 

que uma criança da idade de Stephen não possui um repertório linguístico que comporte 

expressar as sensações que a sua consciência experimenta. Por outro lado, se optasse apenas 

pela voz puramente do narrador, a estrutura narrativa perderia uma via de acesso direto à 

consciência do personagem, isto é, geraria uma distância entre o narrador e personagem que 

filtraria a representação das emoções de um no discurso do outro, isso também comprometeria 

a relação do leitor com os valores dessas emoções. Tanto em um cenário como no outro, não 

seria possível, simultaneamente, explorar os valores e significados da consciência de Stephen 

na narrativa e ainda localizar o tempo na linguagem. Uma das possíveis formas de explicar a 

maneira como o autor contornou esse dilema seria pelo conceito bakhtiniano de construção 

híbrida. Isto é, uma forma de apreender a linguagem da narrativa como pertencente ao mesmo 

tempo a mais de uma instância – no caso de A portrait, ao narrador e ao personagem. Segundo 

Bakhtin (2015, p. 84): 

 

Chamamos de construção híbrida um enunciado que, por seus traços gramaticais 

(sintáticos) e composicionais, pertence a um falante, mas no qual estão de fato 

mesclados dois enunciados, duas maneiras discursivas, dois estilos, duas 

‘linguagens’, dois universos semânticos e axiológicos.  

 

Stephen influencia a repetição das palavras do narrador porque o seu estado de espírito 

está alterado, e isso precisa refletir-se na linguagem de modo a garantir a conexão entre os 
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dois e, assim, fazer com que o efeito chegue ao leitor. Ele está magoado, confuso, tenso, 

amedrontado, e, sobretudo, incomodado com a intimidação do colega Wells. Em nenhum 

momento, o romance nos fala a respeito dessas sensações, porém, podemos percebê-las, pois a 

forma como o narrador modula sua linguagem traduz o valor daquela subjetividade do 

personagem. Quando Bakhtin (2015) descreve o tipo de discurso que comporta mais de uma 

linguagem, simultaneamente, nas mesmas palavras, como “discurso direto impessoal”, ele 

utiliza como exemplo a situação do personagem Niejdánov, da obra Terra Virgem (1877) de 

Turgeniev. Em suas palavras, “Por seus traços sintáticos é um discurso do autor, mas por toda 

a sua estrutura expressiva é de Niejdánov. É o seu discurso interior, porém numa transmissão 

ordenada pelo autor” (BAKHTIN, 2015, p. 106). Na situação de Stephen, em A portrait, 

podemos identificar na cena mencionada acima, por exemplo, um procedimento semelhante. 

Do ponto de vista sintático, as palavras mencionadas (como as repetidas ocorrências do nome 

Wells) pertencem ao narrador, porém, os significados expressados pertencem a Stephen. Em 

ambos os casos, encontramos palavras híbridas que apontam para duas linguagens diferentes. 

Sobre essa forma discursiva, Bakhtin (2015, p. 107) menciona ainda que ela “permite 

conservar a estrutura expressiva do discurso interior dos heróis e certa reticência e 

instabilidade próprias do discurso interior, o que é absolutamente impossível na transmissão 

do discurso indireto em forma seca e lógica”. Essa reticência, essa instabilidade, a que se 

refere Bakhtin (2015), é o que se encontra, por exemplo, na superfície da consciência de 

Stephen (instabilidade que pode, nesse caso, ser expressa na camada lingüística, dentre outras 

maneiras, no formato de repetições ou associações). Quando nos deparamos com essa noção 

de que é impossível transmitir o discurso interior de um personagem com uma linguagem seca 

e lógica, voltamos aquele dilema da impossibilidade de manter, ao mesmo tempo, a coerência 

com a idade de Stephen e as liberdades lingüísticas do narrador sem que, para tal, seja preciso 

fazer uso de uma mescla de linguagens, isto é, de uma construção híbrida. Esse tipo de 

construção mostra-se, portanto, como um recurso lingüístico adequado a narrativa de A 

portrait, uma vez que podemos encontrar em sua estrutura formas híbridas de linguagem 

pertencentes, simultaneamente, ao narrador e ao personagem. Trata-se de mais uma 

ocorrência na qual a infância de Stephen, isto é, sua localização temporal na narrativa, 

apresenta-se de modo diluído na forma do romance. O jeito como, conscientemente, ele 

responde à intimidação do seu colega, ou à confusão provocada pela situação constrangedora 

das risadas dos colegas, e as sensações que ele vive a partir dos momentos em questão, esses 

aspectos nos transmitem valores que remetem a sua característica infantilidade. O narrador 

aproveita da nossa tendência a localizar esse tipo de comportamento do campo da infância 
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para induzir essa impressão. 

Observemos na passagem a seguir como Joyce utiliza, simultaneamente, uma linha 

temática e estrutural de progressão temporal, fazendo uso do recurso das associações. 

 

Sitting in the study hall he opened the lid of his desk and changed the number 

pasted up inside from seventy to seventy-five. But the Christmas vacation was very 

far away: but one time it would come because the earth moved round always. 

There was a picture of the earth on the first page of his geography: a big ball 

in the middle of clouds. Fleming had a box of crayons and one night during free 

study he had coloured the earth green and the clouds marron. That was like the two 

brushes in Dante’s press, the brush with the green velvet back for Parnell and the 

brush with the maroon velvet back for Michael Davitt. But he had not told Fleming 

to colour them those colours. Fleming had done it himself
66

 (JOYCE, 2001, p. 9). 

 

 Podemos perceber de forma clara a passagem do tempo no instante em que Stephen 

demonstra o hábito de contar os dias que faltam para o Natal. A contagem dos dias explicita a 

passagem do tempo, mas não apenas isso. Essa transposição temática, de um dia para o outro, 

marca também a importância que aquele avanço representa para o personagem. Contar os dias 

enquanto forma de interagir com o tempo demonstra a ansiedade de voltar para casa. A 

repetição da partícula but imprime também uma espécie de argumentação de Stephen com a 

sua própria noção de tempo, isto é, com a forma com a qual ele vivencia o tempo. Ansioso 

para voltar para casa, ele argumenta consigo mesmo, sempre na voz do narrador, sobre o fato 

de que mesmo o Natal estando longe, um dia haveria de chegar. Se lembrarmos as palavras de 

Humphrey (1976), identificaremos nessa passagem acima outro exemplo do funcionamento 

das associações na narrativa e, particularmente em A Portrait, como elas afetam a experiência 

temporal. As associações trabalham na construção de significados literários da mesma forma 

que as repetições o fazem; isto é, mostrando na superfície da consciência um indicativo dos 

valores que compõem aquele momento no interior do personagem. Segundo Humphey 

(1976), a sequência responsável pela ativação das associações seria, primeiro, a memória, 

seguida dos sentidos e da imaginação. Nesse trecho, Stephen é interrompido na sua divagação 

sobre a distância temporal do Natal, e todas as memórias que essa data desperta na sua mente, 

para responder ao estímulo visual da figura no seu livro de geografia. Esse estímulo, por sua 

vez, o retorna ao valor mnemônico-visual da forma como o seu amigo coloria o seu livro. 
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  Sentado na sala de estudos ele abriu a tampa da escrivaninha e trocou o número grudado ali dentro de 

vinte e sete para vinte e seis. Mas as férias de Natal estavam bem longe: mas uma hora elas iam chegar porque a 

Terra seguia sempre girando. 

Tinha um desenho da Terra na primeira página da cartilha de geografia dele: uma bola enorme em meio 

às nuvens. O Fleming tinha uma caixa de giz de cera, e um dia na hora de estudar ele pintou a Terra de verde e as 

nuvens num tom castanho. Era que nem as duas escovas na cômoda da Dante, a escova com o veludo verde na 

parte de trás para o Parnell e a escova com o veludo castanho na parte de trás para o Michael Davitt. Mas ele não 

tinha dito para o Fleming pintar daquelas cores. Foi o Fleming que fez sozinho (JOYCE, 2016, p. 28-29). 
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Logo em seguida, as memórias ativadas pela contagem dos dias para o Natal e o valor familiar 

que essa data desperta surgem na superfície na forma de lembrança da sua tia Dante. Esse 

caminho que vai dos dias contados, passando pelas cores do planeta até chegar a lembrança de 

como a sua tia organizava as suas escovas, é percorrido graças à imaginação de Stephen na 

construção das associações. Nesse trecho, elas servem ao propósito de expressar (e reforçar) 

os valores e significados de esperar ansiosamente o dia de voltar para casa. Trata-se de mais 

uma ocorrência da forma como o autor localiza a infância do personagem na linguagem por 

meio das associações, da imaginação. Essa localização temporal, por sua vez, trabalha 

juntamente a passagem temática do tempo ligada a contagem dos dias. 

 Nessa passagem a seguir, Joyce retorna ao uso da repetição, como se construísse uma 

malha temporal que se constitui de diferentes recursos alternados que alcançam a consciência 

do personagem infantil e a localizam na linguagem do texto com a qual o leitor interage. 

Verifiquemos no trecho a seguir a repetição da palavra God: 

 

What was after the universe? Nothing. But was there anything round the universe to 

show where it stopped before the nothing place began? It could not be a wall; but 

there could be a thin thin line there all round everything. It was very big to think 

about everything and everywhere. Only God could do that. He tried to think what a 

big thought that must be; but he could only think of God. God was God’s name just 

as his name was Stephen. Dieu was the French for God and that was God’s name 

too; and when anyone prayed to God and said Dieu then God knew at once that it 

was a French person that was praying. But, though there were different names for 

God in all the different languages in the world and God understood what all the 

people who prayed said in their different languages, still God remained always the 

same God and God’s real name was God
67

 (JOYCE, 2001, p. 10) (Grifos nossos). 

 

 Em um trecho mencionado acima, a palavra repetida era o nome do colega de Stephen, 

Wells. Aqui, como podemos perceber pelos grifos na citação, a palavra God é repetida com 

uma frequência ainda maior, quatorze vezes nesse parágrafo. Quando pensamos na estrutura 

linguística imediatamente associada com esse trecho, notamos que a repetição novamente 

carrega significados que vão além do discurso explícito na voz do narrador. Como sabemos, a 

subjetividade de Stephen afeta essa linguagem híbrida que não pertence apenas ao narrador, 

mas também ao próprio personagem. Dessa forma, a presença do componente divino na 
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 O que é que vinha depois do universo? 

 Nada. Mas será que tinha alguma coisa em volta do universo para mostrar onde acabava e onde 

começava o lugar do nada? Não podia ser um muro; mas podia ter um traço bem fininho ali em volta de tudo. 

Era uma coisa bem grande pensar em todas as coisas e em todos os lugares. Só Deus conseguia. Ele tentou 

pensar em como ia ser grande esse pensamento; mas só conseguiu pensar em Deus. Deus era o nome de Deus 

que nem o nome dele era Stephen. Dieu era Deus em francês e era o nome de Deus também; e quando alguém 

rezava para Deus e dizia Dieu, aí Deus já ficava sabendo que era um francês que estava rezando. Mas, apesar de 

Deus ter nomes diferentes em todas as línguas diferentes do mundo e de Deus entender o que todo mundo que 

rezava dizia nas línguas diferentes, ainda assim Deus continuava sempre o mesmo Deus e o verdadeiro nome de 

Deus era Deus (JOYCE, 2016, p. 30). 
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consciência de Stephen torna-se evidente ao considerarmos a forma como a palavra repete-se 

na voz do narrador. No trecho anterior, o nome do seu colega podia indicar, por exemplo, a 

intensidade com a qual aquela presença o afetava, reafirmando a mágoa em relação a atitude 

do colega. Nesse caso, a palavra God também pode indicar uma presença forte na consciência 

do personagem e essa mesma presença, sugerida pela palavra, expande-se para a instância da 

religião como um todo – basta lembrarmos que o personagem vive em um contexto de intensa 

atividade religiosa, seja em sua escola ou na sua residência e, ao longo do romance, a 

influência dessa atividade toma contornos proporcionais a sua presença. O aspecto da religião 

é decisivo tanto na infância como nas outras etapas da vida de Stephen e esse trecho já indica 

o lugar desse aspecto na sua consciência. Dessa forma, portanto, Joyce intensifica o acesso a 

consciência do personagem através da linguagem com a qual o narrador interage com ele.  

Se optarmos por considerar o narrador, nesse romance, como uma instância literária 

neutra, isto é, isento de posicionamento e destacado dos valores associados ao personagem, 

esse tipo de linguagem com as repetições não caberia no seu discurso – pois indicaria uma 

tendência estilístico axiológica na repetição da palavra God, tendência que não pertence ao 

narrador, mas ao personagem. E, por outro lado, não podemos associar esse trecho com a voz 

exclusiva do personagem pela evidente estrutura destacada em terceira pessoa, conduzida pelo 

narrador. Logo, esse trecho contém, estruturalmente, tanto a fala do narrador, como os traços 

da personalidade do personagem. Essa estrutura propicia uma intensificação da localização 

temporal da infância de Stephen na estrutura linguística do romance quando, por exemplo, nos 

faz associar a forma de falar com o discurso de uma criança – seja pela repetição ou pela 

temática divagação e fluxo de perguntas. Essa localização, no entanto, ficará mais evidente ao 

compararmos o momento da infância com outros estágios subsequentes no desenvolvimento 

do personagem. Se as repetições e as associações, ligadas à infância, funcionam em uma 

instância imediata em um único trecho; a longo prazo, observando a macroestrutura do 

romance, outros recursos estarão associados a outras etapas da vida de Stephen. Dessa forma, 

a camada linguística do romance marca a passagem do tempo tanto em uma perspectiva 

imediata, sincrônica, como em uma abordagem geral, diacrônica, do romance como um todo.  

Esse procedimento por meio do qual observamos a abordagem de um assunto através 

dos olhos de Stephen permite a interação do personagem com qualquer temática, e não apenas 

aquelas associadas de alguma forma com o contexto infantil. Da mesma forma que ele divaga 

sobre a figura divina de Deus, e encontramos traços de sua infantilidade nesse discurso, 

Stephen também divaga sobre assuntos relacionados à política da sua época. Como podemos 

observar no trecho a seguir: 
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He wondered which was right, to be for the green or for the maroon, because Dante 

had ripped the green velvet back off the brush that was for Parnell one day with her 

scissors and had told him that Parnell was a bad man. He wondered if they were 

arguing at home about that. That was called politics. There were two sides in it: 

Dante was on one side and his father and Mr Casey were on the other side but his 

mother and uncle Charles were on no side. Every day there was something in the 

papers about it
68

 (JOYCE, 2001, p. 10). 

 

 Nesse trecho acima também é possível encontrar traços da infantilidade de Stephen 

marcados na linguagem no narrador, ainda que se trate de um assunto diferente – seja religião 

ou política. Percebemos que a localização temporal não está apenas associada a temática, mas 

principalmente a estrutura, quando observamos que a sua reflexão é voltada para temas que 

ele não necessariamente compreende. Reconhecemos a sua compreensão limitada da temática 

pela quantidade de questionamentos. No entanto, em ambos os casos, a sua perspectiva do 

assunto aparece na linguagem do narrador, afetando-a, devido a estruturação híbrida desse 

discurso que contém a subjetividade de Stephen. Por isso podemos localizar a sua infância na 

linguagem independentemente do assunto que está sendo abordado, ou questionado, na sua 

consciência.  

Nesse específico trecho, podemos encontrar indicativos da sua infantilidade, por 

exemplo, na forma como ele chega às conclusões por meio de ideias divergentes do assunto 

sobre o qual ele questiona-se. Por exemplo, partimos do pressuposto que ele não possui, 

principalmente devido a sua idade, conhecimento de mundo suficiente para entender as 

dinâmicas morais da política. Mesmo assim, ele é capaz de concluir que existem dois lados, e 

que sua tia Dante está em um deles, bem como seu pai e Mr Casey estão em outro – e essa 

dinâmica é o que compõe a política. Essa conclusão, no entanto, não foi realizada por meio de 

uma reflexão direta sobre o assunto. Ela foi alcançada mediante aquilo que a criança Stephen 

possui, isto é, aquilo que ele dispõe para compreender o assunto: o fato de a sua tia ter cortado 

as cores de um específico político da sua escova, além de também ter dito que ele era um 

homem mal. Conceitos divergentes, de diferente natureza: política moral e a atitude da 

senhora Dante com as suas escovas, esses são caminhos por meio dos quais Stephen marca 

sua subjetividade, e com isso sua localização temporal, na voz do narrador – falando de 

religião ou de política. 

Juntamente com o recurso das associações e repetições, podemos identificar na 
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 Ficou pensando o que estava certo, torcer pelo verde ou pelo castanho, porque a Dante tinha arrancado o 

veludo verde da parte de trás da escova que era para o Parnell um dia com a tesoura e tinha dito que Parnell era 

um homem mau. Ele ficou pensando se eles estavam discutindo em casa por causa daquilo. O nome daquilo era 

política. Tinha os dois lados: a Dante estava de um lado e o pai dele e o sr. Casey estavam do outro, mas a mãe 

dele e o tio Charles não tinham lado. Todo dia tinha alguma coisa no jornal sobre aquilo (JOYCE, 2016, p. 30. 
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proposta de Joyce, para o primeiro capítulo de A portrait, a utilização de aspectos que são 

comumente associados com os romances de fluxo da consciência. Embora essa vertente 

literária esteja ligada de forma mais frequente com trabalhos posteriores do autor, como 

Ulysses, por exemplo, podemos encontrar trechos, sobretudo no primeiro capítulo, nos quais 

essa técnica é aplicada. Humphrey (1976, p. 2) afirma sobre esse tipo de romance: 

 

O romance do fluxo da consciência pode ser mais rapidamente identificado por seu 

conteúdo, que o distingue muito mais do que suas técnicas, suas finalidades ou seus 

temas. Por isso, os romances a que se atribui em alto grau o uso da técnica do fluxo 

da consciência provam, quando analisados, serem romances cujo assunto principal é 

a consciência de um ou mais personagens; isto é, a consciência retratada serve como 

uma tela sobre a qual se projeta o material desses romances. 

 

No caso de A portrait, temos um romance cujo conteúdo explora a construção de uma 

consciência no seu processo de desenvolvimento. A noção de que esse tipo de romance coloca 

o seu foco justamente nesse conteúdo como ponto de partida da experiência do personagem 

nos faz lembrar os apontamentos de Belanger (2001, p. xiii-xiv) sobre A portrait: 

 

Embora A portrait trate da trajetória do desenvolvimento de Stephen em um jovem 

artista, o que talvez seja mais importante no romance não é a progressão linear da 

narrativa, mas a formação da consciência de Stephen. Joyce, portanto, está 

interessado em selecionar apenas aquelas experiências mais cruciais para o 

desenvolvimento de Stephen e, por essa razão, o romance tem uma narrativa 

episódica e aparentemente desarticulada - saltando, no primeiro capítulo, por 

exemplo, desde sua infância até a experiência de Stephen em Clongowes até o jantar 

de Natal, com poucos assuntos transitórios. 
69

 

 

 Se considerarmos a formação da consciência como o aspecto mais importante dessa 

obra, a progressão temporal da narrativa seria o meio através do qual essa consciência tomaria 

forma, bem como a estrutura linguística do romance seria o material disponível ao autor nesse 

processo de formação. 

No trecho do primeiro capítulo que conta as experiências de Stephen em Clongowes, 

existe um momento no qual os fatos selecionados pelo autor para compor a narrativa somam-

se ao estado de espírito do personagem e concentram-se em uma reação física de febre. As 

divagações sobre a saudade de casa, a mágoa por ter sido pressionado e humilhado pelo 

colega Wells e, sobretudo, o fato de ter sido empurrado na poça de lama, fizeram com que 

Stephen se sentisse mal. Mais uma vez, o narrador não tematiza esse estado psíquico de 

desequilíbrio do personagem, tampouco indica explicitamente que a febre estaria provocando 
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 Although Portrait traces the trajectory of Stephen’s growth into a fledging young artist, what is perhaps most 

important in the novel is not the linear progression of narrative, but the formation of Stephen’s consciousness. 

Joyce is therefore interested in selecting only those experiences most crucial to Stephen’s development, and for 

this reason the novel has an episodic and seemingly disjointed narrative – jumping, in the first chapter, for 

example, from his infancy to Stephen’s experience at Clongowes to the Christmas dinner, with little transitional 

matter. 
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sua confusão mental. Observemos a citação a seguir:  

 

The face and the voice went away. Sorry because he was afraid. Afraid that it was 

some disease. Canker was a disease of plants and cancer one of animals: or another 

different. That was a long time ago then out on the playgrounds in the evening night, 

creeping from point to point on the fringe of his line, a heavy bird flying low 

through the grey light. Leicester Abbey lit up. Wolsey died there. The abbots buried 

him themselves
70

 (JOYCE, 2001, p. 14-15). 

 

 Esse trecho do romance representa um dos ápices da primeira experiência de Stephen 

em Clongowes. Ele é composto de diversas menções a situações anteriores ao momento da 

febre, recortadas e sem nenhuma ligação lógica. Algumas dessas menções já foram citadas 

acima em outros contextos. O narrador repete a aparição dessas etapas da narrativa para 

simbolizar o quanto elas pressionam o atual estado de espírito de Stephen e como essa 

concentração mental afeta sua subjetividade. Menções, por exemplo, ao conteúdo do livro que 

ele lia, no qual observava as palavras (Canker was a disease of plants and cancer one of 

animals), ou também ao episódio com Wells (That was a long time ago then out on the 

playgrounds), algumas menções a trechos que não apareceram em nossa análise também se 

encontram presentes na citação acima, como a referência ao seu comportamento no jogo com 

os seus amigos (creeping from point to point on the fringe of his line, a heavy bird flying low 

through the grey light), além de outra menção ao spelling book com o qual ele se distraía 

(Leicester Abbey lit up. Wolsey died there). Todas essas referências a eventos anteriores 

retomam essas menções não apenas para mostrar essa confusão mental por meio da completa 

ausência de conexões lógicas entre os eventos, mas também para nos dar, enquanto leitores, 

uma via de acesso direto a consciência de Stephen. Sabemos do seu estado físico de febre, e 

esse estado é corroborado, intensificado, pelo discurso do narrador imergido nessa suspensão 

lógica de sentido que se mostra coerente apenas com o delírio da febre. O mesmo estado 

mental que permite que Stephen imagine estar vendo Wells o pedir desculpas também 

provoca a diluição da lógica do discurso do narrador. Essa proposta narrativa pode ser 

identificada como uma utilização do fluxo da consciência como causa do discurso confuso do 

narrador. A falta de nexo é justamente uma forma de acesso e exposição daquilo que perdeu o 

sentido até mesmo para o personagem em seu estado de febre. Como nos lembra Humphrey 

(1976, p. 4), “Podemos definir a ficção do fluxo da consciência como um tipo de ficção em 

que a ênfase principal é posta na exploração dos níveis de consciência que antecedem a fala 
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  A voz e o rosto foram embora. Lamentava porque estava com medo. Com medo de ser alguma doença. 

Cancro era uma doença de plantas, e câncer, de animais: ou outra diferente. Isso foi há muito tempo quando lá no 

gramado com a luz do fim do dia, dando corridinhas curtas pelas bordas da sua linha, um pássaro pesado voando 

baixo em meio à luz cinzenta. A abadia de Leicester toda iluminada. Wolsey morreu ali. Os próprios abades o 

enterraram (JOYCE, 2016, p. 36). 
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com a finalidade de revelar, antes de mais nada, o estado psíquico dos personagens”. No caso 

dessa citação, o valor a ser revelado na consciência de Stephen é justamente o medo da morte. 

Considerando a maneira como o discurso retirado do fluxo da consciência dispõe as palavras 

sem uma abordagem lógica na superfície, observamos que é, mais uma vez, por meio de 

associações que esse valor chega à percepção do leitor. Primeiro, temos a menção ao medo de 

uma doença (Afraid that it was some disease), que o leva a pensar nos nomes de doenças 

presentes no livro que ele lia (Canker ou Cancer), a menção ao livro o remete ao nome da 

Leicester Abbey e, por fim, ao fato da morte de Wolsey dentro da abadia, que o retorna ao 

pensamento inicial da morte intensificado pelo medo. Essa sugestão de caminho lógico para o 

pensamento de Stephen não está exposta na narrativa em nenhum momento, o leitor toma 

conhecimento pela impressão que a organização (ou ausência de organização) discursiva 

causa pela linguagem narrativa utilizada no texto. Sendo a função do fluxo da consciência 

nesse trecho explorar a vulnerabilidade psíquica de Stephen, podemos interpretar que essa 

função colabora como outro recurso literário por meio do qual o significado a ser conduzido 

para o leitor é entregue pela estrutura linguística da narrativa, uma vez que em nenhum 

momento essa confusão mental é tematizada diretamente pelo narrador. 

 Se lembrarmos da observação de Belanger (2001) acima, veremos que A portrait pode 

ser interpretado como um romance episódico, uma vez que os eventos narrados ao longo do 

seu desenvolvimento não possuem uma ligação necessariamente lógica entre si. Isto é, temos 

uma seleção de fatos e entre eles uma lacuna que normalmente é elipsada pelo texto sem 

indicações antes ou depois do corte. Sendo a linha de progressão estrutural responsável por 

grande parte da experiência temporal do romance, a passagem do tempo dá-se além dessa 

linha, muitas vezes, por esse processo de seleção dos episódios, dos blocos narrativos. 

Quando somos induzidos a perceber que estamos em outro momento da narrativa, seja pelo 

cenário diferente ou por estarmos em outro contexto, a percepção de mudança também pode 

acompanhar a evolução temporal do texto. O próximo trecho analisado, por exemplo, 

encontra-se localizado temporalmente em um momento posterior aos eventos narrados na 

escola. Entre os eventos na escola e a cena seguinte no jantar, houve uma passagem de tempo 

e a própria eclipse entre os blocos incorpora essa experiência de perceber que o tempo passou. 

A maneira como essa informação nos chega é parcialmente implícita. Isto é, podemos 

encontrar indicações de passagem temporal entre um momento e outro, mas elas não 

trabalham isoladas na percepção dessa evolução – entre um episódio e outro são as linhas de 

progressão temporal que o compõem, que podem inclusive funcionar conjuntamente, assim 

como o preenchimento temporal entre os episódios eclipsados, que marcam a noção do tempo 
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entre eles. 

Mesmo que a passagem do tempo na narrativa em A portrait seja constituída de duas 

linhas, sendo a linha estrutural responsável pela indicação da experiência literária sentida pelo 

leitor, a linha temática de progressão temporal também possui o seu desempenho no tempo do 

romance. Como a impressão do avanço da narrativa dá-se, em grande parte, pela camada 

linguística estrutural do romance, os indicadores explícitos de progressão temporal acabam 

ficando proporcionalmente mais escassos. O romance não busca indicar de forma clara os 

momentos nos quais o tempo realmente passou, pois isso isolaria a experiência linguística de 

experimentar o seu avanço. Em alguns trechos, no entanto, essa passagem torna-se mais 

objetiva e direta. Por exemplo, como observamos no trecho a seguir, os personagens reúnem-

se na casa de Stephen para a comemoração do Natal: 

 

It was his first Christmas dinner and he thought of his little brothers and sisters who 

were waiting in the nursery, as he had often waited, till the pudding came. The deep 

low collar and the Eton jacket made him feel queer and oldish: and that morning 

when his mother had brought him down to the parlour, dressed for mass, his father 

had cried. That was because he was thinking of his own father. And Uncle Charles 

had said so too
71

 (JOYCE, 2001, p. 21). 

 

 O trecho não expõe a passagem do tempo de forma explícita, tampouco indica quanto 

tempo realmente passou, pois não possuímos uma referência, por exemplo, de quando os 

personagens começaram a notar as mudanças físicas em Stephen. O trecho também não 

procura localizar a sua infância na linguagem. Porém, percebemos, pela maneira como o 

narrador descreve a impressão dos personagens sobre a forma como a aparência de Stephen 

chamou sua atenção, que eles lembram de um tempo no qual ele não tinha aquela aparência. 

Esse tempo, localizado no passado, fica marcado também pela maneira como Stephen sente-

se vestindo as roupas para a comemoração de Natal e também pelo fato de já ter crescido o 

suficiente para sentar-se a mesa com os demais e não ficar na nursery como os seus irmãos 

mais novos. As roupas o fazem sentir-se queer and oldish, isto é, o lembram que ele não tem 

mais a mesma idade que um dia teve para vestir as roupas com as quais sempre esteve 

acostumado. O tempo passa e ele sente-se realmente mais velho. A forma de perceber esse 

tempo passando pode ser percebida também na semelhança de Stephen com o avô, ou seja, 

com o fato de carregar em si traços físicos que não somente apontam para uma figura adulta 

como o afastam de seus aspectos infantis. 
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  Era seu primeiro Natal, e ele pensou nos irmãos e nas irmãs menores que estavam esperando no 

berçário, como ele sempre esperou, até chegar o pudim. O colarinho largo e baixo e o paletó de Eton o faziam se 

sentir esquisito e antiquado: e de manhã, quando sua mãe o trouxe até a sala de estar, vestido para a missa, seu 

pai chorou. Isso era porque ele estava pensando no seu próprio pai. E o tio Charles também disse isso (JOYCE, 

2016, p. 45-46). 



63 
 

 A narrativa composta por Joyce, pela perspectiva da nossa interpretação, utiliza ainda 

outro recurso discursivo a fim de localizar a infância de Stephen na camada da linguagem do 

romance. Esse recurso seria a utilização de questionamentos que partem da consciência do 

personagem, mas ganham forma na voz do narrador, assim como as repetições e associações. 

Podemos perceber essa tendência aos questionamentos por parte de Stephen em diferentes 

contextos, narrados em diferentes episódios. Uma das cenas mais intensas da obra é aquela na 

qual os personagens do contexto familiar de Stephen reúnem-se para o jantar de Natal. Essa 

cena possui uma carga axiológica que se divide claramente em duas partes. No meio delas, o 

personagem que carrega a narrativa procura entender a natureza daqueles conflitos morais que 

não fazem sentido para a sua compreensão infantil da realidade. Observemos o trecho abaixo: 

 

Stephen looked with affection at Mr Casey’s face which stared across the table over 

his joined hands. He liked to sit near him at the fire, looking up at his dark fierce 

face. But his dark eyes were never fierce and his voice was good to listen to. But 

why was he then against the priests? Because Dante must be right then. But he had 

heard his father say that she was a spoiled nun […]. Perhaps that made her severe 

against Parnell. And she did not like him to play with Eileen because Eileen was a 

protestant and when she was young she knew children that used to play with 

protestant and the protestant used to make fun of the litany of the Blessed Virgin
72

 

(JOYCE, 2001, p. 25). 

 

 Nesse trecho, podemos perceber que Stephen possui uma afeição forte pelo Mr Casey. 

Sendo essa afeição de natureza familiar, seja por afinidades, ou por eles carregarem memórias 

afetivas juntos, ou ainda por ele fazer parte do quadro das referências familiares de Stephen, a 

questão é que o valor atribuído a essa figura pela criança com a qual ela convive não passa 

necessariamente por um filtro político-moral na consciência do personagem. Isto é, Stephen 

gosta do Mr Casey pela pessoa que ele é, desconsiderando o conjunto de valores associados a 

ele, sejam valores morais ou religiosos. A sua percepção pode não alcançar a compreensão 

desses valores, mas ela é suficiente para traçar esse vínculo de afeto. Da mesma forma que 

essa afeição se sobrepõe aos valores em Mr Casey, Stephen sente pela senhora Dante uma 

referência clara de autoridade moral associada à sua sabedoria e aos seus rígidos comentários 

críticos. Para Stephen, no entanto, em nenhum dos casos existe uma conclusão moral que seja 

coerente com a figura que ele, por meio da sua percepção, enxerga. Como seria possível o Mr 
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  Stephen olhou com carinho para o rosto do sr. Casey, que encarava fixamente do outro lado da mesa por 

cima das mãos postas. Gostava de sentar ao lado dele perto da lareira, olhando para aquele rosto escuro e 

violento lá no alto. Mas seus olhos negros nunca eram violentos e a voz lenta era boa de se ouvir. Mas por que 

então ele era contra os padres? Porque a Dante devia estar certa então. Mas ele tinha ouvido o pai dizer que ela 

era uma freira desviada [...]. Vai ver foi isso que a deixou tão severa contra o Parnell. E ela não gostava que ele 

brincasse com a Eileen porque a Eileen era protestante e quando era mais nova ela conheceu umas crianças que 

brincavam com os protestantes e os protestantes ficavam tirando sarro da ladainha da Santíssima Virgem 

(JOYCE, 2016, p. 51-52). 



64 
 

Casey estar ideologicamente contra os padres se a senhora Dante, que era uma referência de 

integridade e devia estar sempre certa, estava a favor deles? Mas, por outro lado, Stephen já 

havia ouvido o pai desacreditar essa autoridade da senhora Dante, descrita como uma spoiled 

nun. A partir desse ponto, desse conflito, Stephen começa a tirar conclusões. Mais uma vez, 

como naquela citação em que ele refletia sobre quanto tempo faltava para esse Natal, ele 

argumenta consigo mesmo – percebemos essa argumentação sempre que é introduzida pela 

partícula but. Todos esses questionamentos pertencem a Stephen, mas são entregues ao leitor 

pelo discurso do narrador. Optar por expressá-los diretamente na voz do personagem afastaria 

os questionamentos da atmosfera que remete diretamente a consciência de Stephen. Como 

seria possível ele gostar de Eileen, e ela ser reprovada pela senhora Dante, que também 

reprovava moralmente outra figura afetiva de Stephen – o Mr Casey. E isso somado ao fato de 

que, mesmo reprovando duas figuras afetivas de Stephen, era a senhora Dante que estava do 

lado da religião, pois ela defendia os padres. Um pouco mais à frente na citação, ele 

questiona-se mais uma vez: “Who was right then?” (JOYCE, 2001, p. 25). Em nenhum 

momento o texto nos entrega o esboço das conclusões de Stephen – provavelmente porque 

nem mesmo ele as possui de forma concluída. Porém, esses questionamentos estão em 

constante movimento. Seria possível, por exemplo, interpretar que a referência moral 

associada com a senhora Dante talvez não seja coerente com os valores que o próprio Stephen 

está desenvolvendo na formação da sua consciência. Apenas a percepção dessa noção 

maleável da moral que o cerca já indica por si só um avanço de idade e amadurecimento e, 

consequentemente, uma forma de mostrar que o tempo passa para Stephen enquanto ele vive 

cada experiência. O trecho mostra também outros recursos que apontam para esse estágio de 

infantilidade em movimento, em evolução. A saber, assim como o fluxo da consciência pode 

utilizar das associações, os questionamentos, na consciência ainda infantil de Stephen, podem 

fazer uso das repetições para localizar mais uma vez esse resquício do tempo no qual o 

personagem situa-se. A repetição da palavra protestant, por exemplo, poderia indicar uma 

face desse conflito interno em processo de formação. Os valores associados à Eileen pela 

senhora Dante provocam a confusão por não fazerem sentido e não serem coerentes com 

aquilo que Stephen sente – essa marca de amadurecimento aparece, portanto, na forma do 

discurso híbrido do narrador, que contém tanto as perguntas preservadas na narrativa como o 

acesso a consciência em dúvida do personagem. O desenvolvimento desses conflitos morais 

afeta diretamente a formação da personalidade de Stephen. 

 Esse modelo narrativo baseado em questionamentos pode ser encontrado em diversos 

momentos, sobretudo no primeiro capítulo do romance. Podemos citar, por exemplo, quando 
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Stephen questiona-se a respeito da maneira como os alunos chamavam os superiores na escola 

e como esses superiores chamavam-se entre si. Ele pergunta-se, logo após o seu instante de 

febre, sobre a forma correta de chamar o Brother Michael, provavelmente um funcionário 

responsável pela enfermaria, e acha estranho o fato de seus superiores não o chamarem de sir. 

“Was he not holy enough or why could he not catch up on the others?”
73

 (JOYCE, 2001, p. 

15). Isto é, o questionamento em si foi responsável por traçar uma conexão entre a hierarquia 

da escola e o quão sagrado algum membro deveria ser considerado mediante a quantidade de 

poder que ele dispusesse. O Brother Michael, por exemplo, não era chamado de sir como o 

seu superior, pela dedução de Stephen, por não ser suficientemente holy para tal 

denominação. Percebemos também por essa observação como os aspectos de autoridade e de 

religião podem estar intrinsecamente convergidos e diluídos entre si. A hierarquia autoritária 

confunde-se com aquela religiosa, pois ambas expressam valores de poder.  

Outro valor da consciência de Stephen que chega ao leitor pela narrativa em forma de 

questionamentos é aquele mesmo medo da morte que identificamos no trecho em fluxo da 

consciência. Ora, se em um trecho acima que explicitava a confusão mental de Stephen foi 

possível encontrar vestígios desse medo que não estavam na superfície do discurso do 

narrador, da mesma forma o seguinte questionamento aponta para o medo sem fazê-lo na 

forma de tema direto. “How far away they were! There was cold sunlight outside the window. 

He wondered if he would die. You could die just the same on a sunny day. He might die 

before his mother came”
74

 (JOYCE, 2001, p. 16). Stephen estava passando pelo processo de 

febre, estava fraco e recuperando-se na enfermaria. Nesse momento, ele questiona-se sobre a 

possibilidade do seu estado de saúde provocar a sua morte e, mais importante, antes da sua 

mãe chegar. O que localiza o tempo da infância dele nesse questionamento é justamente a 

importância da presença da mãe e a maneira como desvia do medo por uma conclusão 

baseada na sua percepção. Podemos interpretar que Stephen associa a morte com algo 

sombrio, noturno e assustador. Os aspectos que compunham a sua realidade nesse momento, 

no entanto, o afastavam dessas associações. Isto é, era um dia frio, porém, era também um dia 

claro, sunny day. Quando ele argumenta consigo mesmo afirmando que mesmo sendo um dia 

claro é possível que se morra da mesma forma, seu questionamento entrega de forma indireta 

o caráter infantil da sua preocupação. Enquanto leitores, nós sabemos que o que ele tem, 

provavelmente, é apenas uma simples febre causada por um resfriado. Mas a sua percepção, 
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 Ele não era santo o suficiente ou por que não conseguia alcançar os outros? (JOYCE, 2016, p. 37) 
74

 Como eles estavam longe! Havia fria luz do sol do outro lado da janela. Ele pensou se por acaso ia morrer. 

Dava para você morrer do mesmo jeito num dia de sol. Ele podia morrer antes de a mãe chegar (JOYCE, 2016, 

p. 38) 
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somada à preocupação e a tudo o que ele vinha passando, amplia essa preocupação baseada na 

noção infantilizada de que pessoas não morreriam em dias claros. Noção que o próprio 

Stephen contesta alimentando inconscientemente o próprio medo da morte. 

Um pouco mais à frente na narrativa, após a cena do jantar, quando Stephen retorna 

para a escola, dois momentos de questionamento também entregam valores da sua consciência 

em formação. Nesse ponto, podemos perceber esses valores na relação de Stephen com os 

seus colegas da escola. No contexto da citação a seguir, os alunos conversam sobre a atitude 

de outros alunos que foram pegos roubando vinho da sacristia. Stephen fica impressionado 

com essa atitude e se pergunta como aquilo era possível: “A faint sickness of awe made him 

feel weak. How could they have done that? He thought of the dark silent sacristy”
75

 (JOYCE, 

2001, p. 29). Em outro momento, um pouco mais à frente, o mesmo grupo de alunos 

conversam sobre a suspeita de que outros alunos dessa vez foram pegos fazendo o que eles 

descrevem como smugging. Em nota, Belanger (2001) explica que essa palavra é utilizada 

para referir-se a comportamento homossexual entre os estudantes. Observemos a citação: 

 

Stephen looked at the faces of the fellow but they were all looking across the 

playground. He wanted to ask somebody about it. What did that mean about 

smugging in the square? Why did the five fellows out of the higher line run away for 

that? It was a joke, he thought
76

 (JOYCE, 2001, p. 31). 

 

 Tanto no primeiro caso, do roubo do vinho na sacristia, como no segundo, dos atos 

homossexuais entre os alunos, Stephen interage com essas percepções de forma a reconhecer 

um padrão de comportamento que não só destoa da personalidade dele, como também soma a 

sua experiência até mesmo em termos de conhecimento – ele não sabia que atitudes como 

essas podiam ocorrer dessa maneira. Interagir com essa nova percepção da moral dos seus 

colegas e, sobretudo, questionar-se a respeito dela, afeta o processo de formação de Stephen. 

É justamente por meio do questionamento que essa evolução se mostra evidente. No primeiro 

caso, ele sente-se weak, ao mesmo tempo que sente o efeito desse awe, dessa intensa sensação 

de terror e revelação que o enfraquece. No segundo momento, ele sente algo mais próximo da 

curiosidade, justamente pela falta de noção para compreender do que se trata. Todas essas 

sensações quando são apontadas pelo narrador imergidas no contexto da descoberta nos 

entregam a forma como esse discurso narrativo dos questionamentos também localiza Stephen 

nesse desenvolvimento em movimento – a infância que se afasta pelas vias da descoberta e do 
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 Uma ligeira náusea de espanto e de admiração o deixava fraco. Como é que eles puderam fazer uma coisa 

dessas? Ele pensou na escura sacristia silenciosa (JOYCE, 2016, p. 58). 
76

  Stephen olhou para o rosto dos alunos, mas eles estavam todos olhando para o outro lado da área. Ele 

queria perguntar aquilo a alguém. O que significava isso de bolinação no mictório? Por que será que os cinco 

alunos da linha superior fugiram por causa disso? Era pilhéria, ele achou (JOYCE, 2016, p. 60). 
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amadurecimento. Talvez possamos interpretar, mediante essas sensações, que Stephen não 

está no mesmo estágio de desenvolvimento dos seus colegas, talvez ele ainda tenha uma 

infantilidade que eles não possuam mais – o fato é que a maneira como ele interage com esses 

colegas o ajuda a evoluir e nós sentimos essa passagem pela experiência temporal desse 

desenvolvimento. 

 A forma como esses questionamentos afetam Stephen no seu amadurecimento pode 

ser identificada quando eles se expandem e atingem outros valores e conclusões. Por exemplo, 

quando, por meio das impressões e sensações sentidas por Stephen a partir da atitude dos 

colegas, ele chega a questionar-se sobre uma noção mais avançada, que evoluiu dessas 

mesmas indagações. Isto é, a noção de pecado. Na citação a seguir podemos observar como a 

intensa admiração e curiosidade misturam-se também com o terror que introduz o medo do 

pecado: “But God was not in it of course when they stole it. But still it was a strange and a 

great sin even to touch it. He thought of it with deep awe; a terrible and strange sin: it thrilled 

him to think of it in the silence when the pens scraped lightly”
77

 (JOYCE, 2001, p. 34). Tanto 

a expressão deep awe, terrible, ou a repetição de strange, e ainda a dimensão do great sin, 

como a própria ideia de estar convivendo com indivíduos que agem dessa forma, tudo isso 

converge na experiência de Stephen para mostrar o intenso efeito dessas descobertas para a 

sua personalidade e desenvolvimento. 

 O último bloco narrativo do primeiro capítulo de A portrait narra a cena na qual, de 

volta à escola, Stephen sofre uma injustiça por parte de um dos padres, responsável pela 

punição de alunos que não se comportavam de acordo com o que era exigido. Os seus óculos 

haviam quebrado e ele estava incapacitado de realizar as tarefas. Quando o Padre Dolan o viu 

na sala de aula aparentemente desocupado, ele o castigou como se estivesse mentindo a 

respeito dos óculos. Antes de ele mesmo sofrer um castigo injusto, Stephen presencia o 

castigo de outro aluno – incidente que desperta diversos questionamentos na sua consciência. 

Tanto sobre o Padre Dolan, descrito como prefect of studies, como sobre o Padre Arnall, 

professor das lições de latim. Observemos o trecho a seguir: 

 

Was that a sin for Father Arnall to be in a wax or was he allowed to get into a wax 

when the boys were idle because that made them study better or was he only letting 

on to be in a wax? It was because he was allowed, because a priest would know 

what a sin was and would not do it
78

 (JOYCE, 2001, p. 35). 
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 Mas é claro que Deus não estava ali quando eles roubaram. Porém ainda assim só tocar naquilo já era um 

pecado grande e estranho. Ele pensou naquilo com grande reverência; um pecado horrível e estranho: ficou 

empolgado de pensar naquilo, no silêncio do leve arranhar das penas (JOYCE, 2016, p. 65). 
78

 Será que era pecado o padre Arnall ficar fulo ou será que ele tinha o direito de ficar fulo quando os meninos 

eram preguiçosos porque assim eles estudavam mais, ou será que ele só estava fingindo que estava fulo? Era 

porque ele tinha o direito, porque um padre deve saber o que era pecado e não ia fazer se fosse (JOYCE, 2016, p. 
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 O questionamento que o leva a duvidar da natureza moral nas ações dos padres é da 

mesma ordem daquele que o fez se perguntar sobre a autoridade moral da senhora Dante. As 

duas figuras, tanto os padres como Dante, estavam em uma posição ideológica que 

representava a igreja e, no entanto, iam contra valores que o próprio Stephen desenvolvia na 

sua mente em formação. No caso da citação acima, a expressão to be in a wax faz referência 

ao fato de os padres castigarem os alunos com muita intensidade e uma evidente raiva 

presente naquilo que faziam. Ser um representante da igreja e agir com tamanha fúria parecia 

algo incoerente para a mente de Stephen e isso também compõe a sua estrutura linguística 

ainda dentro da esfera infantil na forma dos questionamentos. Ele pergunta-se se o fato de ser 

um padre os daria permissão para agir daquela maneira e, da mesma forma que agiu em 

relação a senhora Dante, Stephen conclui que deve ser realmente isso, ou seja, he was 

allowed. O fato de ser um padre, uma autoridade de ordem religiosa, os dava permissão para 

isso. 

 A citação acima refere-se à reação de Stephen sobre a atitude do Padre Arnall, ao 

castigar o seu colega de classe. Quando o próprio Stephen sofre o castigo da forma mais 

injusta, ele reage de uma forma que misturava a mágoa da injustiça com a intensa raiva da 

humilhação. Como podemos observar no trecho a seguir: 

 

The scalding water burst forth from his eyes and, burning with shame and agony and 

fear, he drew back his shaking arm in terror and burst out into a whine of pain. His 

body shook with a palsy of fright and in shame and rage he felt the scalding cry 

come from his throat and the scalding tears falling out of his eyes and down his 

flaming cheeks
79

 (JOYCE, 2001, p. 38). 

 

As sensações concentram-se em dois grandes eixos, shame e rage, ambos justificados 

pela noção de injustiça e deixam claro a noção física desse momento. Assim como a reação de 

admiração convertida em terror às atitudes dos alunos que roubaram o vinho e foram pegos 

praticando atos homossexuais, aqui também Stephen experimenta sensações novas que 

acrescentam ao seu repertório moral e o colocam em conflito com as instituições que 

fornecem as certezas determinantes no seu caráter. Questiona-se, por exemplo, como seria 

possível o referencial de autoridade agir de forma injusta contra ele, provocando desde agony 

ou fear, além da humilhação associada ao scalding cry from his throat. Essa forma de 

questionar serve como uma premissa para uma das conclusões que mais afetariam a 
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 A água escaldante lhe jorrou dos olhos e, ardendo de vergonha, de medo e agonia, ele puxou de volta o braço 

trêmulo aterrorizado e começou a choramingar de dor. Seu corpo tremia numa convulsão de pavor, e 

envergonhado e enfurecido ele sentiu o choro escaldante sair-lhe da garganta e as lágrimas escaldantes que 

caíam dos olhos para descer pelo rosto em chamas (JOYCE, 2016, p. 69-70). 
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personalidade de Stephen – isto é, a conclusão de que os padres podiam agir de forma injusta.  

 Nesse ponto da narrativa, ainda que estejamos no primeiro capítulo, já é possível notar 

uma evolução do tempo na linguagem quando comparamos com trechos anteriores no mesmo 

capítulo. Aqui, por exemplo, o recurso da repetição, mencionado anteriormente em diversos 

contextos, vai sofrer uma expansão e aquilo que ganhava significado no mesmo parágrafo, 

passa a compor valores em um espaçamento maior dentro no texto. Quando Stephen sofre a 

injustiça por parte do padre Dolan, a cena é narrada em terceira pessoa por praticamente toda 

a sua extensão – os únicos momentos de discurso direto são nas falas do Padre e nas respostas 

obedientes de Stephen. Suas impressões, o lugar do discurso onde estão localizados os valores 

que marcam a sua percepção daquela situação, estão submersos no que não é dito pelo próprio 

Stephen, mas que toma forma no discurso híbrido do narrador. Se lembrarmos da ideia 

proposta por Bakhtin (2015) a partir do conceito de “discurso direto impessoal”, mencionado 

anteriormente, podemos considerar que esse tipo de discurso se adequa de forma mais 

eficiente às composições híbridas – pertencentes a duas instâncias em uma única linguagem. 

Segundo Bakhtin (2015, p. 107), sobre as características desse tipo de discurso: 

 

São essas peculiaridades que tornam essa forma mais adequada à transmissão dos 

discursos interiores dos heróis. Evidentemente essa forma é híbrida, sendo que a voz 

do autor, que interfere no discurso do herói, pode apresentar um variado grau de 

ativismo e inserir seu segundo acento (irônico, indignado, etc.) no discurso que 

transmite. 

 

 É a partir daquilo que Bakhtin (2015) chama de “voz do autor”, que nesse caso, 

estamos interpretando como o que toma forma nas palavras do narrador, que podemos 

observar essa postura ativa em demonstrar tanto sentimentos como shame, rage ou fear, todos 

narrados com o foco em Stephen, mas em terceira pessoa. Essa ideia que aponta o caráter 

híbrido desse discurso dialoga em certos aspectos que aquilo que Humphrey (1976) se refere 

como “material não pronunciado”. Observemos a seguir: 

 

O monólogo interior indireto é o tipo de monólogo interior em que um autor 

onisciente apresenta material não-pronunciado como se viesse diretamente da 

consciência do personagem e, através de comentários e descrições, conduz o leitor 

através dela. Basicamente, difere do monólogo interior direto no sentido de o autor 

intervir entre a psique do personagem e o leitor. O autor está em cena como guia 

para o leitor (HUMPHREY, 1976, p. 27).  

 

 Tanto o conceito bakhtiniano de “discurso direto impessoal” como a descrição de 

Humphrey (1976) para “monólogo interior indireto” apontam para o discurso no qual a 

substância que compõe a consciência do personagem está imersa em uma linguagem que não 

é necessariamente a sua, mas carrega traços da sua personalidade e subjetividade.  
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 Nesse ponto da narrativa, como falamos anteriormente, o recurso utilizado por Joyce 

para acessar a consciência de Stephen na voz do narrador, nesse caso, a repetição, começa a 

sofrer uma evolução que remete ao desenvolvimento e, consequentemente, passagem do 

tempo para o personagem. Quando ele relata a sua impressão pela atitude do Padre Dolan, 

podemos isolar duas palavras no seu discurso: cruel e unfair. Essas palavras vão repetir-se ao 

longo de duas páginas. Observemos as citações a seguir: 

 

It was unfair and cruel because the doctor had told him not to read without glasses 

and he had written home to his father that morning to send him a new pair. 

[…] 

It was cruel and unfair to make him kneel in the middle of the class then: and Father 

Arnall had told them both that they might return to their places without making any 

difference between them. 

[…] 

Perhaps he was sorry now and wanted to be decent. But it was unfair and cruel. The 

prefect of studies was a priest but that was cruel and unfair. 

[…] 

It was wrong; it was unfair and cruel; and, as he sat in the refectory, he suffered 

time after time in memory the same humiliation until he began to wonder whether it 

might not really be that there was something in his face which made him look like a 

schemer and he wished he had a little mirror to see. But there could not be; and it 

was unjust and cruel and unfair
80

 (JOYCE, 2001, p. 38-39) (grifos nossos). 

 

 A ocorrência dessas duas palavras proferidas pela voz do narrador, mas imergidas na 

subjetividade de Stephen, funciona da mesma forma daquelas citações anteriores que usavam 

a repetição para construir significados que iam além da superfície do que era dito. Nesse caso, 

além de aludir aos valores que os seus respectivos significados apontam, isto é, a crueldade e 

a injustiça na ação do Padre Dolan, esse recurso da repetição entrega também a importância 

que essa situação carrega para o momento da vida do personagem. Se voltarmos a citações 

anteriores, perceberemos que Stephen passou por diversos questionamentos que colocavam 

em dúvida a autoridade das figuras hierárquicas associadas à moral e à religião – seja com a 

senhora Dante ou com a atitude dos padres, em suas palavras, in a wax. A medida que esses 

valores passavam a ser questionados na esfera não pronunciada da sua consciência, ele 

construía o alicerce necessário para transformar questionamento e reflexão em ação e 
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  Era injusto e cruel porque o médico tinha dito para ele não ler sem óculos e ele tinha escrito para casa 

de manhã pedindo que o pai lhe mandasse óculos novos. 

[...] 

Era cruel e injusto fazê-lo ajoelhar no meio da sala: e o padre Arnall tinha dito para os dois que eles podiam 

voltar aos lugares sem diferenciar minimamente os dois. 

[...] 

Talvez agora estivesse arrependido e quisesse ser simpático. Mas era injusto e cruel. O bedel de estudos era 

padre, mas aquilo era cruel e injusto. 

 Era errado; era injusto e cruel; e ali sentado no refeitório ele sofreu repetidamente na memória a mesma 

humilhação até começar a pensar se no fundo não podia haver alguma coisa no seu rosto que lhe deixava com 

cara de pilantra e quis ter um espelhinho para ver. Mas não podia haver; e era injustificado e cruel e injusto 

(JOYCE, 2016, p. 70-72). 
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amadurecimento. Mantendo o mesmo recurso linguístico da ocorrência das palavras repetidas, 

mas expandindo sua frequência em um discurso maior do que apenas um parágrafo, Joyce 

acaba atentando para a intensidade com a qual esses valores atingiram o desenvolvimento da 

consciência de Stephen. A proporção dessa intensidade pode ser reconhecida pela recorrência 

das palavras como se elas mapeassem o efeito desses valores para o personagem – a intensa 

presença expandida de cruel e unfair deixa evidente que os valores que antes nos chegavam 

por meio de um funcionamento semelhante, já nos chegam em uma intensidade evoluída. Essa 

noção linguisticamente percebida da evolução e intensidade marcadas nas palavras repetidas 

remetem também a questão da experiência temporal do romance. Ora, se antes os recursos da 

repetição apontam significados pela sua ocorrência imediata em uma passagem, agora temos 

um recurso que entrega não apenas valores além do que está dito (como a mágoa com a 

atitude da igreja ou a consolidação do questionamento da sua autoridade), mas também, por 

vias de comparação, mostram-se em uma escala de maior intensidade e amplitude axiológica. 

Não se trata mais da mágoa em relação a atitude infantil do colega de classe, trata-se de um 

sentido avançado de moral que questiona toda a autoridade de uma entidade hierárquica, a 

igreja representada pelos padres – além de abarcar outros valores ideológicos como o de 

pecado, por exemplo, “Was that a sin for Father Arnall to be in a wax [...]” (JOYCE, 2001, p. 

35). Consequentemente, essa expansão proporciona o efeito de perceber o amadurecimento do 

personagem. Essa percepção, no entanto, dá-se em grande parte pela camada linguística 

estrutural da narrativa, gerando o movimento da experiência temporal que mais uma vez não é 

totalmente tematizado pelo narrador – basta notarmos que ele não menciona o fato de que 

perceber a crueldade e injustiça de uma figura religiosa é um indicativo da evolução das ideias 

do personagem e que, portanto, o tempo passa para o seu desenvolvimento. 

 Além da ocorrência das palavras cruel e unfair, a cena de volta à escola conta também 

com outra aplicação do recurso da repetição utilizado de uma forma expandida. Se 

observarmos a cena de uma forma geral, ela narra as conversas dos alunos sobre as punições 

que os outros receberam pelas suas atitudes condenáveis de roubar o vinho ou praticar atos 

homossexuais; narra as punições de um dos alunos da classe pelo Padre Arnall e a punição do 

próprio Stephen pelo Padre Dolan. Além disso, a cena narra também a atitude de Stephen em 

ir falar diretamente com o reitor para dar queixa da injustiça praticada pelo Padre Dolan. Ao 

longo de todos esses eventos, alguns símbolos linguísticos na voz do narrador percorrem a 

percepção de Stephen do que acontece ao seu redor: notamos, por exemplo, uma menção ao 

barulho que o bastão de cricket faz, a uma atmosfera descrita como soft grey air, além da 

imagem de gotas que caem em uma tigela, brimming bowl. Ao longo de mais de dez páginas, 
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esse conjunto de símbolos de imagens e sons aparece e reaparece em diversos momentos. 

Podemos interpretar essa ocorrência simbólica como outra aplicação das repetições 

expandidas. 

 A primeira aparição desses símbolos ocorre na seguinte citação, quando Stephen 

reconhece a dificuldade de enxergar sem os óculos – essa cena é anterior às punições 

praticadas pelos padres: 

 

That was why the fellows seemed to him smaller and farther away and the goalposts 

so thin and far and the soft grey sky so high up. But there was no play on the football 

grounds for cricket was coming: and some said that Barnes would be prof and some 

said it would be Flowers. And all over the playgrounds they were playing rounders 

and bowling twisters and lobs. And from here and from there came the sounds of the 

cricket bats through the soft grey air. They said: pick, pack, pock, puck: little drops 

of water in a fountain slowly falling in the brimming bowl
81

 (JOYCE, 2001, p. 30) 

(grifos nosso). 

 

 Podemos perceber que a expressão soft grey aparece como soft grey sky e também 

como soft grey air. Além da onomatopeia do barulho do bastão: pick, pack, pock, puck; e a 

referência às gotas de água que caem em uma brimming bowl. Quando observamos essas 

expressões de forma isolada, elas parecem compor apenas a estrutura estilística do trecho sem 

uma função narrativa evidente que não seja a de ilustrar a percepção do personagem. Elas 

acompanham a introdução do tema dos óculos quebrados de Stephen e nesse momento a cena 

ganha uma camada sequencial de causa e efeito que vai se desenvolver até o fim do capítulo. 

O fato de estar sem os óculos o leva a sofrer o castigo e então a notar e reconhecer a injustiça 

por parte dos padres para posteriormente agir em ações baseadas e justificadas no seu próprio 

e individual código moral. No início dessa cena, ou ainda na cena do jantar antes dessa, 

Stephen percebia os valores ideológicos ao seu redor, mas antecipa-se a eles com uma espécie 

de filtro hierárquico inquestionável. Dante devia estar correta porque ela representava a 

religião; os padres deviam ter permissão para agir daquela forma, porque também 

representavam a autoridade religiosa. Quando os seus colegas o incitam a tomar alguma 

providência e falar com o reitor, Stephen depara-se com a escolha de seguir interpretando a 

realidade com esse mesmo filtro ou tomar um movimento que partisse de si mesmo. Ele opta 

por falar com o reitor e consolida a estrutura do seu questionamento a seu próprio favor 

(analisaremos as consequências dessa ação para a sua formação pessoal no próximo capítulo 

                                                           
81

 Era por isso que os alunos lhe pareciam menores e mais distantes e as traves, tão finas e afastadas, e o manso 

céu cinzento tão lá em cima. Mas ninguém jogava no campo de futebol porque estava chegando a temporada de 

críquete: e uns diziam que o Barnes ia ser capitão e outros diziam que ia ser o Flowers. E em todo o gramado 

eles estavam jogando rounders e arremessando bolas altas e com efeito. E daqui e dali vinham os sons de tacos 

de críquete em meio ao manso ar cinzento. Eles diziam: pick, pack, pock, puck: gotinhas d’água numa fonte 

caindo lentas num tanque transbordante (JOYCE, 2016, p. 59). 
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da pesquisa). 

 Os símbolos acima reaparecem nas páginas seguintes, de forma variada, como na 

citação: “All the fellows were silente. The air was very silent and you could hear the cricket 

bats but more slowly than before: pick, pock”
82

 (JOYCE, 2001, p. 32). No contexto dessa 

cena, os colegas de Stephen conversam sobre a possibilidade de também sofrerem punição 

pelas ações de outros alunos. A forma de punição, a palmatória, era conhecida de todos eles e 

representava o medo que era associado tanto com a dor como a humilhação em frente a toda a 

classe. Em uma próxima citação, esses símbolos aparecem em forma de associação e Stephen 

mostra que também habitam o seu imaginário de aluno amedrontado pela possível punição, 

pela dor e pela humilhação. Como observamos a seguir: 

 

The fellows laughed; but he felt that they were a little afraid. In the silence of the 

soft grey air he heard the cricket bats from here and from there: pock. That was a 

sound to hear but if you were hit then you would feel a pain. The pandybat made a 

sound too but not like that. The fellows said it was made of whalebone and leather 

with lead inside: he wondered what was the pain like
83

 (JOYCE, 2001, p. 33) (grifos 

nossos). 

 

 Nesse ponto, os mesmos símbolos possuem uma função mais determinada, sobretudo 

a expressão cricket bats. Stephen está no mesmo canto e a sua consciência, bem como a dos 

colegas está permeada de medo. Como podemos ver, essa impressão parte do próprio 

Stephen. A menção feita pelo narrador aos cricket bats provém da consciência de Stephen, 

uma vez que é justamente ela que o faz lembrar de pandybat, o instrumento utilizado para a 

punição – uma representação física do medo dos alunos. A partir da associação pela 

semelhança, cricket bat e pandybat, além das impressões e questionamentos sobre como deve 

ser a dor, passamos a construir dentro da narrativa uma antecipação em forma de suspense, 

como se compartilhássemos do medo da possibilidade da punição concretizar-se. Essa etapa 

da cena pode ser caracterizada pelo medo e antecipação, reconhecidos na linguagem do 

narrador, mas pertencentes ao personagem. 

 No final do capítulo, após Stephen falar diretamente com o reitor e conseguir agir da 

forma como sentia que devia, de acordo com os seus próprios valores, os mesmos símbolos 

reaparecem. Dessa vez eles marcam uma etapa diferente da mesma consciência de Stephen. 

Observemos a citação a seguir que encerra o primeiro capítulo do romance: 
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 Todos os colegas ficaram em silêncio. O ar era todo silêncio e dava para ouvir os tacos de críquete, só que 

mais devagar que antes: pick, pock (JOYCE, 2016, p. 62). 
83

 Os alunos riram; mas ele sentiu que estavam com medo. No silêncio do manso ar cinzento ele ouvia os tacos 

de críquete daqui e dali: pock. Isso era um som, de se ouvir, mas se batesse em você aí você sentia dor. A férula 

também fazia um som, mas não desse jeito. Os alunos diziam que era feita de barbatana de baleia e de couro, 

com chumbo por dentro: e ele imaginava com seria aquela dor (JOYCE, 2016, p. 63). 
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The fellows were practicing long shies and bowling lobs and slow twisters. In the 

soft grey silence he could hear the bump of the balls: and from here and from there 

through the quiet air the sound of the cricket bats: pick, pack, pock, puck: like drops 

of water in a fountain falling softly in the brimming bowl
84

 (JOYCE, 2001, p. 44). 

 

 O contexto dessa citação é posterior ao encontro de Stephen com o reitor no qual ele 

foi bem-sucedido e conseguiu denunciar a injustiça dos padres – nesse ponto, ele e os seus 

colegas comemoram como uma vitória. Em comparação com a última menção a esses 

símbolos linguísticos, marcada pelo medo da possível punição, essa última etapa, o último 

bloco narrativo do capítulo, é marcada pela euforia da vitória do indivíduo sobre a autoridade 

que ele havia questionado. Os mesmos símbolos marcam etapas diferentes de uma mesma 

consciência em pleno movimento. Eles servem como um guia, como marcas de progressão da 

cena, para reconhecermos a mudança e deslocamento através dos quais o personagem transita. 

Uma vez que os mesmos símbolos nos fazem lembrar de um momento anterior a essa euforia, 

perceber a transição entre eles isola a experiência do personagem em sua evolução. O texto 

não se propõe a associar significados para essas menções simbólicas – como se a narrativa os 

utilizasse de forma simbolicamente vazia. Os símbolos do som do bastão de cricket ou da 

atmosfera e do ar, por exemplo, não servem necessariamente para entregar significados. Eles 

servem para determinar dois pontos entre os quais o personagem passou por uma evolução, 

evidenciando também a passagem do tempo entre tais pontos simbólicos – antes e depois de 

amadurecer por suas próprias ações e conclusões. Como não focamos nos pontos simbólicos 

em si e seus sentidos, isolamos aquilo que muda e que está, ao longo da cena, em movimento 

significativo – isto é, a consciência do personagem. Uma forma de enxergar esse 

procedimento seria em relação ao distanciamento do autor por meio da aproximação do 

personagem. À medida que nos aproximamos de Stephen, a narrativa nos afasta da marca do 

autor, presente, por exemplo, na voz do narrador. Esse processo tem um efeito considerável 

no leitor, e no caso de A portrait, esse efeito é da ordem da experiência temporal. Humphrey 

(1976, p. 7) menciona ao questionar os procedimentos de Joyce em relação a sua presença na 

narrativa: “Por que Joyce se empenha tanto para livrar sua obra dos vestígios de seu autor? 

[...] O efeito desta grande realização é o de fazer o leitor sentir que está em contato direto com 

a vida representada no livro”.  

 O capítulo encerra-se com a euforia associada a reconhecer em si mesmo um conjunto 

de valores aos quais o personagem pode recorrer, e ao alívio dos questionamentos que tanto o 
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 Os alunos estavam praticando arremessos longos e altos e lentas bolas com efeito. No manso silêncio cinzento 

ele podia ouvir o baque das bolas: e daqui e dali em meio ao ar quieto o som das bolas de críquete: pick, pack, 

pock, puck: como gotas d’água numa fonte caindo lentas sobre tanque transbordante (JOYCE, 2016, p. 79). 
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angustiavam. Em termos de experiência temporal, percebemos que ao longo do capítulo, o 

personagem sofreu uma intensa mudança. Joyce opta por utilizar diversos recursos 

linguísticos que foram responsáveis por localizar esse movimento de evolução do personagem 

na estrutura narrativa do texto. Os recursos das repetições, associações ou questionamentos, 

além da estrutura do fluxo da consciência do personagem, todos esses recursos contribuem 

para reconhecer o tempo de Stephen através das suas experiências infantis e, principalmente, 

as marcas do seu amadurecimento – ou seja, a passagem do tempo na camada linguística do 

romance. A relação que se desenvolve entre a evolução do personagem e a aplicação 

deliberada desses recursos para a experiência temporal é um aspecto próprio da estrutura 

romanesca. Bakhtin (2015) menciona o diálogo que se desenvolve entre o autor e o herói, o 

personagem do romance, esse diálogo estaria localizado embaixo da superfície da narrativa, 

de modo que não se torna evidente em sua estrutura. Segundo Bakhtin (2015, p. 108), trata-se 

de “um específico diálogo romanesco, que se realiza no âmbito de construções externamente 

monológicas. A possibilidade de tal diálogo é um dos mais importantes privilégios da prosa 

romanesca, que não é acessível aos gêneros dramáticos nem puramente poéticos”. Podemos 

interpretar, por exemplo, que uma evolução semelhante à de Stephen, apenas no primeiro 

capítulo, no qual ele passa a aprender com os próprios questionamentos de criança, não seria 

exequível na estrutura estática da epopeia, como vimos anteriormente. A mudança e transição 

por meio da qual Stephen evolui e o seu tempo se constrói está constantemente em 

movimento. A partir desse ponto, a etapa da infância já foi vivida, o romance segue 

deslocando-se na sua experiência de tempo na linguagem. 

 

2.2.2 A descoberta da juventude e o encontro com o pecado 

 

 Como mencionamos anteriormente, a partir do segundo capítulo, a estrutura narrativa 

em A portrait torna-se mais constante no sentido de que as marcações temporais não oferecem 

as mesmas possibilidades para localizar o tempo na linguagem. Uma vez transposto o 

momento da infância, o destaque linguístico que se formava entre Stephen, com sua 

linguagem de criança, e o narrador diminui, fazendo com que as palavras que ainda pertencem 

às mesmas instâncias literárias de antes apresentem agora uma forma mais diluída. Portanto, a 

linguagem híbrida que se apropria das palavras de Stephen na voz do narrador ainda 

determina parte da narrativa, porém o limite entre as duas naturezas dessa linguagem torna-se, 

a partir daqui, menos destacado. Podemos acompanhar nesse capítulo eventos associados ao 

início da sua adolescência e as descobertas desse momento. Assumimos para a nossa análise 
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que a linguagem utilizada pelo autor para descrever o período da adolescência do personagem 

não dispõe do mesmo nível de modulação linguística que dispunha a sua infância. Podemos 

perceber, por exemplo, que os recursos que localizavam o aspecto da criança na linguagem 

não se aplicam da mesma forma ou não fazem parte desse momento na narrativa, sobretudo 

não no mesmo formato ou amplitude. Dispomos também de dinâmicas temporais mais 

complexas como as funções narrativas das lembranças para a progressão temporal, além do 

reconhecimento de padrões narrativos que se aplicam ao longo do romance. 

 Esse capítulo pode ser interpretado a partir de uma influência dos aspectos da busca e 

daquilo que será descrito por Stephen como um sentimento de unrest, como um desconforto 

ou incômodo que o acompanha. Quando relacionamos esses dois aspectos dentro da narrativa, 

o primeiro ponto que nos chama a atenção é a associação de Stephen com figuras de 

influência e personalidade. O hábito de enxergar a si mesmo em figuras históricas ou literárias 

que ele admira pode indicar uma camada dessa busca por meio da identificação. Nesse ponto 

da narrativa, o personagem procura consolidar a voz que ele ainda não reconhece, mas sabe 

que possui. Isto é, no final do capítulo anterior, Stephen assumiu uma postura ativa e 

consciente, capaz de tomar decisões por conta própria, como falar diretamente com o reitor – 

sendo este um dos aspectos pelos quais podemos enxergar do seu amadurecimento. A partir 

desse ponto, a etapa seguinte seria aproximar-se de si mesmo para então conhecer as 

possibilidades que se abriram com o seu desenvolvimento. O processo de autoconhecimento 

confunde-se com a evolução temporal pela qual o personagem tem que passar para continuar 

amadurecendo. Identificar-se, por exemplo, como a figura de Napoleão ou Edmond Dantès é 

uma forma de expressar a busca angustiada pela sua própria voz e o incômodo que marca essa 

etapa do seu crescimento. 

 Observemos o trecho a seguir: 

 

His evenings were his own; and he pored over a ragged translation of The Count of 

Monte Cristo. The figure of that dark avenger stood forth in his mind for whatever 

he had heard or divined in childhood of the strange and terrible. At night he built up 

on the parlour table an image of the wonderful island cave out of transfers and paper 

flowers and coloured tissue paper and strips of the silver and golden paper in which 

chocolate is wrapped. When he had broken up this scenery, weary of its tinsel, there 

would come to his mind the bright picture of Marseille, of sunny trellises, and of 

Mercedes
85

 (JOYCE, 2001, p. 47). 
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 Suas tardes eram livre; e ele as passava com uma tradução esfrangalhada de O conde de Monte Cristo. A 

figura daquele vingador das trevas representava em sua mente tudo o que tivesse ouvido ou deduzido na infância 

a respeito do que fosse estranho e terrível. À noite montava na mesa da sala de estar uma imagem da fabulosa 

caverna da ilha com decalques e flores de papel e papel de seda colorido e tiras de papel prata ou ouro em que 

vem embalado o chocolate. Quando tinha desmontado esse cenário, cansado de seu brilho, vinha-lhe à mente a 

luminosa imagem de Marselha, de treliças ensolaradas, e de Mercedes (JOYCE, 2016, p. 84). 
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 Como podemos perceber, a função da identificação aparece juntamente com símbolos 

paralelos. Ao mesmo tempo em que temos a presença de Edmond Dantès, descrito como dark 

avenger, também observamos a introdução das figuras de Marseille e Mercedes, associadas 

com o conjunto trazido pela relação de Stephen com o livro The Count of Monte Cristo. Se 

tomarmos esses símbolos pelas suas funções narrativas no texto, veremos que a personalidade 

de Edmond Dantès tenta preencher a voz que Stephen procura para si mesmo, uma vez que é 

com esse personagem que ele se identifica; assim como Marseille, que representa a presença 

de outro lugar além do seu próprio lugar atual, e Mercedes, que representa outra pessoa, um 

complemento componente dessa sua busca. A introdução de um lugar diferente do seu, de 

uma personalidade complementar à sua e, sobretudo, de outra pessoa, contrapondo-se ao seu 

discurso, com a qual ele deve interagir, e à qual ele deve buscar, aponta marcas de seu 

amadurecimento que corroboram o que aconteceu no capítulo anterior como um progresso 

contínuo de desenvolvimento pessoal. Os seus interesses e angústias já não podem mais ser 

associados aos de uma criança da idade que ele era anteriormente, aspecto que evidencia a 

passagem do tempo. Ora, basta percebermos como o narrador se refere à infância como uma 

instância passada, he had heard or divined in childhood, a estrutura linguística da frase 

localiza a infância de Stephen no passado. Além disso, percebemos também a introdução da 

figura feminina como parte do movimento de busca do personagem, como um complemento 

da sua personalidade. Mercedes simboliza tanto uma figura representativa da sua busca geral 

como também a introdução de outra figura feminina no seu universo. Até então, Stephen tinha 

demonstrado uma proximidade somente com a figura de Eileen, outra criança da mesma idade 

com a qual sua interação era severamente reprovada, devido ao seu contexto religioso, devido 

ao fato de ser de uma família protestante. A presença de Mercedes, uma mulher adulta, é de 

outra natureza. Da mesma forma que o contraponto de Eileen localizava o personagem na sua 

infância – como percebemos na passagem: “The Vances lived in number seven. They had a 

different father and mother. They were Eileen’s father and mother. When they were grown up 

he was going to marry Eileen. He hid under the table”
86

 (JOYCE, 2001, p. 3). Seja 

estruturalmente pela repetição da expressão father and mother, ou ainda pela menção temática 

de um futuro no qual eles haveriam de estar crescidos, grown up, localizando-os atualmente 

na infância, a atmosfera familiar na qual Eileen localiza-se destoa daquela que associamos a 

Mercedes. O atual universo de Stephen não é mais localizado no entorno familiar. A figura 

feminina com a qual ele interage agora é fruto da sua imaginação e ele adapta-se a realidade 
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 Os Vance moravam no número 7. Eles tinham outro pai e outra mãe. Eram o pai e a mãe de Eileen. Quando 

eles crescessem, ele ia casar com Eileen. Ele se escondeu embaixo da mesa (JOYCE, 2016, p. 20). 
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dela para então fazer parte do seu universo. Essa adaptação dá-se pelo procedimento da 

identificação com o seu contraponto romântico, Edmond Dantès. O ímpeto infantil ainda 

determina parte das ações de Stephen nesse ponto, porém, em relação a sua interação com as 

personagens femininas, observamos uma alternância temática que serve ao propósito de, por 

exemplo, marcar seu amadurecimento, ou processo de amadurecimento, entre essas duas 

interações, entre Eileen e Mercedes. A primeira era uma figura real e próxima, mas com a 

qual ele interagia idealmente – e a forma dessa interação apontava a sua infância e inocência. 

A segunda figura é praticamente o oposto, gerando sentidos opostos. A saber, Mercedes é 

irreal e distante (além de fictícia, mais velha, pertence a outro país, outro lugar) e, no entanto, 

Stephen enxerga-se muito mais atrelado a ela do que se sentia atrelado a Eileen. Não se trata 

necessariamente de uma comparação de interesses do personagem por uma ou outra figura, 

mas quando comparamos os dois pontos de vista ligeiramente opostos, percebemos que entre 

eles ocorreu algo da ordem da evolução. Stephen antecipa relacionamentos adultos, ainda que 

sejam fictícios, mas o inspiram a buscar por Mercedes, ou alguém que se encaixe nessa figura, 

alguém que pode ser ideal, por ainda não estar presente, porém é mais intensamente presente 

em seus sentidos do que Eileen (associada a infância) poderia ter sido. A presença física de 

Eileen era muito incompatível com a sua idade de criança para que ele pudesse sequer pensar 

em concretizar qualquer interação com ela que não passasse da inocente afirmação de que eles 

se casariam quando crescessem. Mercedes, por sua vez, o inspira a aventura compatível com o 

início da adolescência. Ela pressupõe relacionamentos amorosos mais complexos que não 

cabiam na infância e aponta também para os vestígios da sua inocência por meio do 

encantamento e da aventura. Tanto Mercedes como Marseille apontam para o movimento da 

aventura, da busca pelo distante e pelo diferente, pessoal e geograficamente. Observemos o 

trecho a seguir: 

 

[...] and in his imagination he lived through a long train of adventures, marvellous as 

those in the book itself, towards the close of which there appeared an image of 

himself, grown older and sadder, standing in a moonlit garden with Mercedes who 

had so many years before slighted his love, and with a sadly proud gesture of 

refusal, saying: 

- Madam, I never eat muscatel grapes
87

 (JOYCE, 2001, p. 47). 

 

 Nesse trecho, Stephen coloca-se diretamente na posição do personagem de Edmond 

Dantès e assim ele interage com Mercedes. Mesmo tratando-se de uma interação imaginativa 
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 [...] e em sua imaginação vivia uma longa sequência de aventuras, maravilhosas como as do próprio livro, em 

cuja parte final surgia uma imagem dele mesmo, já mais velho e já mais triste, num jardim enluarado com 

Mercedes que por tantos anos recusara seu amor, e com um gesto de recusa tristemente orgulhoso, dizendo: 

- Madame, eu nunca como uvas moscatel (JOYCE, 2016, p. 84). 
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e irreal, ela é mais próxima de uma personalidade adolescente do que a interação com Eileen 

havia sido. Ele percebe tanto o encantamento pela aventura, pelo romance, como também 

pelas características do personagem – como ele haveria de ser quando fosse mais velho. Isto é, 

an image of himself, grown older and sadder. Inclusive a própria voz de Stephen toma forma 

na fala de Edmond. Em sua imaginação, quem estava em um moonlit garden com Mercedes 

era ele, porém suas palavras pertencem a outro personagem – nesse ponto, Joyce opta por uma 

citação direta ao romance francês lido por Stephen. Em nota, Belanger (2001) afirma que esse 

trecho, Madam, I never eat moscatel grapes, é dito por Edmond diretamente para Mercedes, 

carregando outros significados que só fazem sentido para a realidade do casal fictício. Nesse 

trecho, portanto, podemos identificar outra aplicação da linguagem híbrida de que nos falava 

Bakhtin (2015). Aqui, essas palavras pertencem tanto ao personagem de Stephen, devido a 

aplicação do discurso direto, como ao próprio Edmond Dantès, devido a citação direta ao 

romance de Dumas. Ou seja, dessa vez as palavras não são divididas com o narrador, mas 

com uma outra instância literária externa. Podemos interpretar esse aspecto como indicativo 

de amadurecimento do personagem. O tempo passou para Stephen e sua subjetividade já não 

comporta mais apenas a voz do narrador como um desdobramento da sua linguagem. O fato 

de falar por outras vozes além da sua indica tanto a expansão da sua subjetividade como o 

caráter perscrutador da sua natureza em busca de autoconhecimento. Já que ele consegue 

reconhecer-se nas palavras de um personagem fictício, ele pode estar mais próximo de 

reconhecer a si mesmo em suas próprias palavras.  

Esse hábito de colocar a si mesmo na posição de outras figuras a fim de reconhecer-se 

pelos aspectos em comum repete-se ao longo da narrativa. Podemos observar outro momento, 

por exemplo, quando Stephen imagina-se na posição de Napoleão. Como no trecho a seguir: 

“Stephen, who had read of Napoleon’s plain style of dress, chose to remain unadorned and 

thereby heightened for himself the pleasure of taking counsel with his lieutenant before giving 

orders” (JOYCE, 2001, p. 47). Nesse ponto, Stephen está desenvolvendo laços de amizade 

com outros meninos da rua. A menção a essas amizades, no entanto, acaba servindo ao 

propósito narrativo apenas para marcar a progressão temática do tempo. Observemos o trecho 

abaixo: 

 

The coming of September did not trouble him this year for he was not to be sent 

back to Clongowes. The practice in the park came to an end when Mike Flynn went 

into hospital. Aubrey was at school and had only an hour or two free in the evening. 

The gang fell asunder and there were no more nightly forays or battles on the rocks
88
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 A chegada de setembro não o incomodou nesse ano porque ele não seria mandado de volta a Clongowes. O 

treino no parque chegou ao fim quando Mike Flynn foi para o hospital. Aubrey estava na escola e só tinha uma 
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(JOYCE, 2001, p. 48). 

 

 O trecho expõe uma progressão temática no sentido de fazer com que o leitor tome 

conhecimento direto de que o tempo passou. Essa progressão engloba eventos anteriores, 

como as vezes que Stephen foi para Clongowes, e preenche algumas lacunas narrativas na sua 

vida, como as mudanças de local e de casa. Sabemos que, pelo fato de não voltar para a 

escola, o tempo no qual ele viveu eventos anteriores associados a esse período escolar passou 

e agora é idealizado como outro tempo, como passado. O trecho aborda de forma breve o 

desdobramento dos laços de amizades mencionados anteriormente, the gang fell asunder and 

there were no more nightly forays or battles on the rocks. Um curto período da vida de 

Stephen no qual a infância foi esgotada e com isso a experiência temporal e temática deveria 

seguir evoluindo com ele. Além dos aspectos de encerramento da infância, nesse capítulo, 

podemos observar também as mudanças sociais pelas quais a família de Stephen haveria de 

passar no ponto de vista financeiro. O fato de não voltar mais para a mesma escola, por 

exemplo, está associado com a mudança de condições sociais da sua família. O narrador opta 

por expor esse ponto na perspectiva de Stephen, e, portanto, isso não o afeta totalmente de 

forma negativa, o fato de não voltar para a escola, na verdade, não era problema para ele. 

Porém, a sua percepção dos fatos já podia sentir as mudanças e entendê-las. Como podemos 

observar a seguir: 

 

In a vague way he understood that his father was in trouble and that this was the 

reason why he himself had not been sent back to Clongowes. For some time he had 

felt the slight change in his house; and those changes in what he had deemed 

unchangeable were so many slight shocks to his boyish conception of the world
89

 

(JOYCE, 2001, p. 48). 

 

 A transição entre o momento no qual a realidade de Stephen, em suas palavras, parecia 

ser unchangeable, para um momento diferente no qual o seu contexto muda no mesmo ritmo 

em que avança, confunde-se com o seu desenvolvimento enquanto personagem. Ora, na época 

da infância, tanto a realidade era mais estável, como a percepção infantil o impedia de sequer 

enxergar qualquer mudança de ordem social, pois isso não estava no seu contexto de criança. 

O momento seguinte, no entanto, localiza-se em um contexto social diferente paralelo à etapa 

de vida diferente de Stephen, e, logo, de uma percepção mais avançada das suas condições – 

podendo perceber a natureza da mudança, bem como suas consequências. Do ponto de vista 

                                                                                                                                                                                     
ou duas horas livres à tarde. A gangue se desfez e não houve mais incursões noturnas nem batalhas nas rochas 

(JOYCE, 2016, p. 85). 
89

 De maneira vaga ele já entendia que seu pai estava com problemas e que era esse o motivo de ele não ter sido 

mandado de volta a Clongowes. Havia algum tempo vinha sentindo uma levíssima mudança em casa; e cada 

uma dessas mudanças no que antes considerava imutável era um leve choque que abalava sua concepção infantil 

do mundo (JOYCE, 2016, p. 86). 
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da experiência temporal, percebemos o avanço do tempo tanto nessas mudanças pelas quais a 

família passa, como também no amadurecimento de Stephen em ser capaz de entendê-las. 

 O segundo capítulo em A portrait marca diversas mudanças tanto na vida de Stephen 

como também na dos seus familiares. Essas mudanças afetam a experiência temporal porque 

decorrem no mesmo ritmo em que a narrativa avança. Uma das formas de observar essa 

progressão estrutural do tempo percebida em relação às mudanças seria por meio das 

descrições. Da mesma forma que no primeiro capítulo, a subjetividade de Stephen influencia 

o discurso do narrador de modo a fazer com que o texto seja construído sob sua perspectiva, 

ainda que sejam as palavras do narrador, nesse capítulo, é o ponto de vista de Stephen que 

determina o que será descrito. Observamos a cena a seguir na qual o novo ambiente da sua 

casa é apresentado: 

 

Uncle Charles dozed in a corner of the half furnished uncarpeted room and near him 

the family portraits leaned against the wall. The lamp on the table shed a weak light 

over the boarded floor, muddied by the feet of the van-men. Stephen sat on the 

footstool beside his father listening to a long and incoherent monologue. […] The 

sudden flight from the comfort and revery of Blackrock, the passage through the 

gloomy foggy city, the thought of the bare cheerless house in which they were now 

to live made his hearth heavy, and again an intuition, a foreknowledge of the future 

came to him
90

 (JOYCE, 2001, p. 49). 

 

 Como podemos perceber, o trecho descreve parte do ambiente físico da casa e 

complementa essa descrição apontando imediatamente depois a impressão que aquele lugar 

gerava em Stephen. Isto é, a descrição do narrador serve ao propósito de ilustrar aquilo que 

integra a cena do ponto de vista exclusivo do personagem – aspecto que fica claro quando 

tomamos conhecimento daquilo que ele sente. A casa descrita como cheerless combinada com 

a menção ao seu efeito que em Stephen causava uma sensação que de heavy heart promove a 

conexão entre a descrição da cena e a subjetividade do personagem. Em sua análise da 

narrativa Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, Genette (1995) apresenta uma proposta na 

qual a descrição de uma cena em Proust não interromperia o andamento da narrativa, mas 

seria integrada como parte dela. De acordo com suas palavras: 

 

Com efeito, a descrição proustiana é menos uma descrição do objeto comtemplado 

que uma narrativa, e uma análise da actividade perceptiva da personagem 

contemplante, das suas impressões, descobertas progressivas, mudanças de distância 

e de perspectiva, erros e correções, entusiasmos e decepções, etc. Contemplação na 
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 O tio Charles cochilava num canto da sala mobiliada pela metade e sem tapetes, e perto dele os retratos da 

família estavam apoiados na parede. O abajur sobre a mesa projetava uma luz fraca sobre as tábuas de piso, 

enlameadas dos pés dos carregadores. Stephen estava sentado num escabelo ao lado do pai ouvindo um longo e 

incoerente monólogo [...]. A súbita fuga do conforto e do devaneio de Blackrock, a passagem pela cidade 

lúgubre e enevoada, a ideia da casa nua e sem alegria em que agora iriam morar lhe deixam pesado o coração, e 

de novo uma intuição, uma premonição do futuro o acometeu (JOYCE, 2016, p. 87). 
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verdade muitíssimo activa, e que inclui uma grande história (GENETTE, 1995, p. 

102). 

 

 Em relação à cena mencionada acima, podemos observar os aspectos selecionados no 

processo de descrição e reconhecer que eles possuem uma função narrativa além de apenas 

descrever. Por exemplo, quando o narrador descreve o novo ambiente como the half furnished 

uncarpeted room, percebemos não somente que atualmente a casa não possui mais o que um 

dia possuiu em termo de móveis, além do fato de não possuir mais um tapete, porém essa 

descrição nos entrega também o fato de que, em um tempo passado, a família não estava nas 

mesmas condições em que estão agora. Mencionar a ausência do tapete ou de alguns móveis 

serve ao propósito de dar forma à subjetividade de Stephen que sente a mudança pela qual a 

família está passando, sobretudo de ordem financeira – o que se reflete diretamente naquilo 

que eles têm condições de pagar para ter na casa. O processo que vai de uma época anterior 

(como na cena do jantar, por exemplo) ao período atual é preenchido pela experiência 

perceptiva do tempo pelo personagem. É através do tempo que essas mudanças ocorrem e 

esse avanço é registrado na forma que as descrições são apresentadas. O procedimento 

utilizado por Joyce para descrever, portanto, pode ser interpretado como semelhante àquele 

identificado por Genette (1995) em Proust. Isto é, a descrição do novo ambiente não 

interrompe a narrativa, mas integra-se a ela, sendo parte da experiência temporal do 

personagem. Genette (1995) menciona também que a descrição pode ser uma análise da 

percepção do personagem que observa. Essa perspectiva pode ser identificada no trecho acima 

quando o narrador menciona as palavras The sudden flight from the comfort and revery. Isto 

é, anteriormente, na última casa, havia o conforto que agora não há mais. A transição entre 

um estágio e outro, além de outros aspectos, como o fato de não poder mais voltar para a 

mesma escola, percebidos por Stephen, marcam a sua experiência temporal na linguagem do 

romance. 

 Um dos aspectos que também marca a passagem do tempo no segundo capítulo é a 

relação de Stephen com as figuras femininas. Como mencionamos anteriormente, ele convive 

com o símbolo ficcional de Mercedes e, no entanto, esse símbolo encontra-se ainda mais 

próximo dele do que já esteve Eileen, uma menina com a qual ele de fato teve contato no 

capítulo anterior. Essa proximidade de Mercedes pode ser compreendida, por exemplo, pelo 

progressivo amadurecimento de Stephen, que, agora, de fato, possui maturidade suficiente 

para cogitar relações românticas com as personagens que ele interage – o tempo passou e ele 

já tem idade suficiente para isso. No trecho a seguir, temos a introdução de uma outra figura 

feminina que o acompanhará ao longo de todo o romance. Da mesma forma que Mercedes, 
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Stephen possui uma proximidade de ordem sentimental intensa com ela (incomparável com a 

qual ele possuía antes com Eileen). Stephen está indo embora de uma festa, juntamente com 

essa moça que não é apresentada ainda nesse ponto – e essa situação o remete à memória de 

Eileen. Eles estão prestes a pegar o bonde, observemos então como o trecho utiliza a função 

narrativa da lembrança para a progressão do tempo: 

 

And he remembered the day when he and Eillen had stood looking into the hotel 

grounds, watching the waiters running up a trail of bunting on the flagstaff and the 

fox terrier scampering to and fro on the sunny lawn and how, all of a sudden, she 

had broken out into a peal of laughter and had run down the sloping curve of the 

path. Now, as then, he stood listlessly in his place, seemingly a tranquil watcher of 

the scene before him. 

- She too wants me to catch hold of her, he thought. That’s why she came with me to 

the tram. I could easily catch hold of her when she comes up to my step: nobody is 

looking. I could hold her and kiss her
91

 (JOYCE, 2001, p. 52). 

 

 Podemos perceber que a imagem dessa moça desconhecida do leitor o remete a Eileen. 

Nesse processo de lembrança, uma cena é resgatada da sua época infantil. Toda a descrição da 

cena e o seu aspecto atmosfericamente infantil, em tom de brincadeira, she had broken out 

into a peal of laughter, contrasta-se imediatamente com a tonalidade diferente a seguir, por 

meio da qual Stephen retorna ao momento presente. É possível notar que, dessa vez, a essa 

altura da narrativa, ao invés de utilizar o formato híbrido, seja do discurso direto impessoal, 

como identificado anteriormente no primeiro capítulo, ou ainda o monólogo interior indireto, 

as palavras dessa vez pertencem diretamente a Stephen e são dispostas em discurso direto. 

Essa mudança de perspectiva linguística que passa da lembrança longínqua de Eileen na 

descrição da cena em sua memória para a fala direta de Stephen na qual ele cogita beijar a 

moça provoca uma brusca sensação de surpresa. Entre o estágio do Stephen que brincava com 

Eileen e o estágio atual do Stephen que se encoraja a beijar a moça pela qual ele encanta-se 

desenvolve-se uma passagem de tempo que promove essa evolução. A experiência temporal 

está justamente em perceber que ele não é mais o mesmo através de uma comparação da 

forma com a qual ele interage com as figuras femininas, seja a lembrança de Eileen ou a moça 

atual a qual ele deseja beijar. 

 Em sua análise de A portrait, Belanger (2001) aponta para a relação do personagem de 

                                                           
91

 E ele lembrou do dia em que ele e Eileen ficaram espiando o terreno do hotel, vendo os garçons colocarem 

flâmulas no mastro da bandeira e o fox terrier que corria de um lado para o outro no gramado ensolarado e que, 

de uma hora para a outra, ela tinha dado uma linda gargalhada e corrido descendo a curva da trilha. Agora, como 

naquele momento, ele ficou parado inerte, aparentemente um tranquilo observador da cena que se desenrolava à 

sua frente. 

 “Ela também quer que eu a segure”, ele pensou. “Foi por isso que veio comigo até o bonde. Eu podia 

facilmente segurá-la quando ela subir até o meu degrau: ninguém está olhando. Eu podia segurá-la e lhe dar um 

beijo.” (JOYCE, 2016, p. 92). 
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Stephen com o seu referencial mítico
92

. Na construção dessa relação, é possível identificar 

uma função para a experiência temporal do romance. A saber, uma vez que é possível 

reconhecer o seu referencial mítico, podemos também identificar a ocorrência de padrões que 

contribuem para a estruturação do romance. A percepção desses padrões repetidos ao longo 

da narrativa é o que contribui para a progressão do tempo, uma vez que seria justamente por 

meio deles que o romance conseguiria progredir e avançar em sua linha temporal. Segundo 

Belanger (2001, p. xv): 

 

Os elementos do mito relativos tanto ao voo triunfal de Daedalus como o pai e a 

queda na terra de Ícaro, o filho, são traduzidos na estrutura narrativa do romance: os 

momentos de triunfo e elevação espiritual de Stephen são seguidos consistentemente 

de episódios de deflação, onde o seu orgulho é ferido por sua queda de volta à 

Terra.
93

  

 

 Podemos identificar, por exemplo, que o reconhecimento da narrativa mítica em A 

portrait provoca uma antecipação de padrões; e a cada vez que eles reaparecem ao longo de 

todo o romance, uma etapa da vida do personagem é avançada. Os padrões seriam outra 

camada linguística por meio da qual a narrativa progride e a experiência temporal avança. A 

primeira ocorrência desses padrões aparece na seguinte citação. Nesse contexto, o pai de 

Stephen comenta sobre uma conversa que ele teve com o reitor da sua antiga escola, 

Clonglowes, ele repete as palavras do reitor: “Father Dolan and I had a great laugh over it. 

You better mind yourself, Father Dolan, said I, or young Dedalus will send you up for twice 
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 While ‘flight’ is an important recurring image in Portrait, a pattern of flight and fall also acts as a structural 

element in the text, one that is immediately established in the opening epigraph from Ovid alluding to the Greek 

myth of Icarus and Daedalus: ‘Et ignotas dimittit in artes’ – ‘And he applies his mind to obscure arts.’ The ‘he’ 

refers to Daedalus, whose name in Greek means ‘cunning artificer’ and who is the ‘Old father, old artificer’ 

Stephen invokes in his last journal entry of the novel. Providing an underlying structure for the novel, this myth 

details the story of Daedalus and his son Icarus, placed on an island as punishment for constructing the labyrinth 

that housed the Minotaur. Daedalus fashioned wings to enable himself and his son to fly in order to escape from 

the island; Icarus, however, despite his father’s warning, flew too close to the sun, melting the wax on his wings 

and plunging him to his death in the sea. For Stephen, his name is a ‘prophecy’ and represents the powerful 

image of the artist soaring above the earth (BELANGER, 2001, p. xv). 

Enquanto o voo é uma importante imagem recorrente em A portrait, um padrão de voo e queda também funciona 

como um elemento estrutural no texto, que é imediatamente estabelecido na epígrafe de abertuda de Ovídio 

aludindo ao mito grego de Icarus e Daedalus, cujo nome em grego significa ‘artífice astuto’ e que é o ‘Old 

father, old artificer’ que Stephen evoca na sua última entrada do diário no romance. Providenciando uma 

estrutura subjacente para o romance, este mito detalha a história de Daedalus e seu filho Icarus, colocado em 

uma ilha como punição por ter construído o labirinto que abrigou o Minotauro. Daedalus montou asas que 

possibilitar que ele e seu filho voassem para escapar da ilha; Icarus, no entanto, apesar do aviso de seu pai, voou 

muito próximo do sol, derretendo a cera nas suas asas e o mergulhando no mar para sua morte. Para Stephen, seu 

nome é uma profecia e representa a poderosa imagem do artista planando acima da terra (Tradução nossa). 
93

 The elements of the myth relating both to Daedalus the father’s triumphal flight and the fall to earth of Icarus 

the son are translated into the narrative structure of the novel itself: Stephen’s moments of triumph and spiritual 

elevation are consistently followed by episodes of deflation, where his pride is wounded by his fall back to earth 

(Tradução nossa). 
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nine. We had a famous laugh together over it, Ha! Ha! Ha!”
94

 (JOYCE, 2001, p. 54). Essa 

citação retoma um dos momentos mais decisivos do primeiro capítulo no qual grande parte da 

personalidade de Stephen toma forma no seu processo de amadurecimento. E, no entanto, a 

mesma cena é tratada de forma jocosa, inclusive com a reprodução da risada do reitor à qual o 

pai de Stephen se refere. O fato de traçarmos uma conexão entre um evento anterior, que já 

foi narrado, e um momento atual, por meio da coincidência temática que se estabelece entre as 

menções a mesma situação nos direciona a percepção temporal entre a ocorrência do evento e 

a sua menção posterior. Essa percepção da experiência temporal é corroborada pelo 

mencionado reconhecimento de padrões. De acordo com a análise de Belanger (2001, p. xv-

xvi): “Enquanto no capítulo 1 Stephen experimenta o triunfo bem-sucedido de ter reclamado 

ao reitor em Clongowes da punição injusta que ele recebeu nas mãos do padre Dolan, no 

capítulo 2, é revelado que esse incidente foi tratado como uma piada pelo reitor e pelo 

padre
95

”. Da mesma forma que a ocorrência do evento promoveu um efeito na personalidade 

de Stephen, a menção posterior ao mesmo evento também promove um efeito, mas não na sua 

personalidade. Dessa vez, a menção a cena com o reitor serve ao propósito de expor como a 

progressão do romance avança no ritmo de voo e queda. Stephen voa para depois cair e assim 

a sua experiência vai tomando forma no seu desenvolvimento. O fato de que agora nós 

enxergamos a situação como ela realmente foi (um ato digno de riso, em vez de uma 

demonstração de independência) mostra o que na época Stephen não tinha maturidade para 

ver e, portanto, interpretamos de uma forma diferente.  

 Podemos identificar uma perspectiva parecida de análise na proposta de outro crítico 

da obra de Joyce. Riquelme (2011, p. 116) explica a forma como o romance transita entre 

esses padrões de voo e queda, citando duas situações analisadas anteriormente: a relação de 

Stephen com Mercedes e as suas impressões sobre a mudança: 

 

O padrão dos contrastes também é repetido em várias junções menores na narrativa, 

por exemplo, no final da primeira seção e no início da seção da parte II, quando o 

devaneio de Stephen sobre Mercedes é seguido pelas ‘grandes caravanas amarelas’ 

que chegam para remover os pertences da família. Por meio da justaposição dos 

extremos, Joyce organiza os eventos da vida de Stephen sem depender 

principalmente da ação contínua. Como Stephen Hero, A Portrait é episódico, com 

pouca ou nenhuma transição de situação para outra, mas o trabalho posterior fornece 

uma sequência orientadora de ascenções e quedas para o desenvolvimento de 

Stephen.
96
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 O padre Dolan e eu rimos muito. “É melhor você se cuidar, Dolan”, eu disse “ou o pequeno Dedalus vai te 

mandar tomar duas de nove.” Nós rimos até não poder mais. Hahaha! (JOYCE, 2016, p. 95). 
95

 While in Chapter 1 Stephen experiences a triumph in successfully complaining to the rector on Clongowes of 

the unfair punishment he receives at the hands of Father Dolan, in Chapter 2 it is revealed that this incident was 

treated as a joke by the rector and the priest (Tradução nossa). 
96

 The pattern of contrasts is also repeated at various minor junctures in the narrative, for instance, at the end of 
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 Podemos identificar a ocorrência desses padrões que contribuem para a progressão da 

narrativa tanto no espaço de um capítulo, como analisado por Riquelme (2011), como também 

entre os capítulos inteiros, como analisado por Belanger (2001). Aquilo que Riquelme (2011) 

se refere como a maneira pela qual os eventos na vida de Stephen organizam-se por uma 

forma que vai além da ação contínua coincide a progressão da narrativa pela via do 

reconhecimento dos padrões – esse procedimento seria, portanto, outra forma de avanço da 

narrativa e, logo, da experiência temporal. 

 A certa altura da narrativa, Stephen está na escola prestes a participar de uma peça. A 

menina pela qual ele se encanta, a qual ele cogitava beijar quando ambos estavam no bonde, 

encontra-se na mesma ocasião. Como os seus colegas sabiam da relação entre Stephen e essa 

personagem feminina (sabemos que o seu nome é Emma, mas a menção ao seu nome aparece 

pouquíssimas vezes no romance inteiro), eles decidem provocar Stephen para fazê-lo admitir 

que gosta dela. O desenvolvimento dessa cena apresenta um aspecto importante para o tempo 

da narrativa devido as dinâmicas utilizadas pelo autor. Mais uma vez, a análise de Genette 

(1995) acerca da obra de Proust pode nos auxiliar a compreender como o tempo se organiza 

nesses trechos. Os colegas de Stephen, sobretudo Heron, começam a pressioná-lo para admitir 

o que eles querem ouvir. A menção a palavra admit faz com que Stephen sinta-se em outro 

plano temporal e a narrativa retorna para um momento anterior, interrompendo a cena da peça 

de teatro na escola para narrar um episódio no qual Stephen também havia sido pressionado 

pelos mesmos colegas. Dessa outra vez anterior, Heron e seus amigos o pressionaram para 

admitir que o poeta Tennyson era melhor do que o poeta Byron (favorito de Stephen). O 

aspecto que as duas sequências narrativas possuem em comum é ativado por meio da palavra 

admit, que, aqui, funciona como um sinalizador ou um registro de mudança temporal – uma 

alternância narrativa que leva o romance para um tempo passado por meio da associação da 

palavra na mente de Stephen. Observemos o trecho a seguir: 

 

The confession came only from Stephen’s lips and, while they spoke the words, a 

sudden memory had carried him to another scene called up, as if by magic, at the 

moment when he had noted the faint cruel dimples at the corners of Heron’s smiling 

lips and had felt the familiar stroke of the cane against his calf and had heard the 

familiar word of admonition: 

- Admit
97

 (JOYCE, 2001, p. 59). 

                                                                                                                                                                                     
the first section and the beginning of the section of part II, when Stephen’s revery about Mercedes is followed by 

the ‘great yellow caravans’ arriving to remove the family’s belongings. By juxtaposing extremes, Joyce arranges 

the events of Stephen’s life without relying primarily on continuous action. Like Stephen Hero, A Portrait is 

episodic, with little or no transition from on situation to another, but the later work provides an orienting 

sequence of rises and falls for Stephen’s development (Tradução nossa). 
97

  A confissão veio apenas da boca de Stephen e, enquanto dizia as palavras, uma súbita lembrança o tinha 
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 Como podemos observar, não apenas a recorrência dos mesmos colegas, ou a atitude 

de bater em sua perna com a bengala, além da menção simbólica da palavra admit, o que vai 

transferir Stephen para um outro plano temporal juntamente com a narrativa é a sua memória. 

Nos dois eventos, tanto no atual, como no passado, Stephen reconhece a recorrência dos 

aspectos repetidos, mas a nossa percepção da situação evidencia, além disso, o fato de que 

entre um evento e outro, houve uma transição temporal e um amadurecimento no personagem. 

Essa noção chega até o leitor por meio da forma como Stephen lida com as duas situações. No 

caso da cena atual, temos o breve desfecho no qual a situação não o afeta intensamente: 

“Stephen felt the skin tingle and glow slightly and almost painlessly; and, bowing 

submissibely, as if to meet his companion’s jesting mood, began to recite the Confiteor. The 

episode ended well, for both Heron and Wallis laughed indulgently at the irreverence”
98

 

(JOYCE, 2001, p. 59). Podemos perceber que ele não se incomodou muito com a atitude dos 

seus colegas e respondeu no mesmo nível de brincadeira, jesting mood. Porém, quando a outra 

sequência, anterior, nos é apresentada, observamos que a reação de Stephen foi mais intensa 

e, sobretudo, o caráter de humilhação o afligiu muito mais. Como podemos observar a seguir: 

“At last after a fury of plunges he wrenched himself free. His tormentors set off towards 

Jones’s road, laughing and jeering at him, while he, half blinded with tears, stumbled on, 

clenching his fists madly and sobbing”
99

 (JOYCE, 2001, p. 62). Ainda que a atitude dos seus 

colegas na ocasião anterior tenha sido mais violenta, percebemos que a sua reação não apenas 

muda em termos de apego a causa que ele defende, como também na cena atual ele não revida 

e aceita a provocação para encerrá-la de forma a participar da brincadeira. No caso da disputa 

pelo título de melhor poeta, Stephen lutou e não admitiu o que os seus colegas queriam. No 

caso de admitir o seu sentimento amoroso por uma menina da escola, ele simplesmente reagiu 

recitando o Confiteor
100

, de forma irônica no mesmo tom da jocosidade dos outros. Stephen 

não deixou de reconhecer que a atitude de Heron e dos outros era incômoda e constrangedora, 

inclusive, no momento em que a memória surge em sua consciência, ele descreve o sorriso de 

                                                                                                                                                                                     
levado para outra cena evocada, como por mágica, no momento em que percebeu as rasas rugas cruéis nos 

cantos da boca ridente de Heron e sentiu o familiar golpe da bengala contra a batata da perna e ouviu a familiar 

palavra de admoestação: 

- Admita (JOYCE, 2016, p. 101-102). 
98

 Stephen sentiu a pele formigar e brilhar leve e quase insensivelmente; e, curvando-se em submissão, como que 

para acompanhar o registro cômico de seu companheiro, começou a recitar o Confiteor. O episódio acabou bem, 

pois tanto Heron quanto Wallis riram indulgentes dessa irreverência (JOYCE, 2016, p. 101). 
99

 Depois de uma última fúria de pancadas ele conseguiu se libertar. Seus algozes dispararam para Jones's Road, 

rindo e zombando dele, enquanto ele, quase cego por causa das lágrimas, seguia aos tropeços, punhos 

furiosamente cerrados, soluçante (JOYCE, 2016, p. 106). 
100

 Confiteor é o nome de uma oração que compõe a liturgia católica. 
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Heron pelas suas cruel dimples. No entanto, no momento atual Stephen está mais 

amadurecido e sente que não vale a pena brigar com eles. Percebemos ainda a avaliação do 

próprio Stephen sobre o contexto como um todo e do seu desenvolvimento em relação a esses 

eventos: 

 

While he was still repeating the Confiteor amid the indulgent laughter of his hearers 

and while the scenes of that malignant episode were still passing sharply and swiftly 

before his mind he wondered why he bore no malice now to those who had 

tormented him. He had not forgetten a whit of their cowardice and cruelty but the 

memory of it called forth no anger from him. All the descriptions of fierce love and 

hatred which he had met in books had seemed to him therefore unreal
101

 (JOYCE, 

2001, p. 62). 

 

 A reflexão por meio da qual Stephen percebe que não carregava rancor, malice, dos 

seus colegas nos indica a natureza desse amadurecimento. Ele tem maturidade suficiente para 

escolher não revidar, avaliando que seria inútil lutar, além de refletir sobre as suas sensações e 

impressões sobre a situação. A memória permanece intacta, uma vez que é através dela que o 

evento passado surge na consciência de Stephen, mas entre um evento e outro, a sua natureza 

não é mais a mesma e ele evoluiu no tempo que passou.  

 A dinâmica temporal que se desenvolve nessa cena pode ser interpretada também a 

partir da sua estrutura. Genette (1995) apresenta, em sua análise de Em Busca do Tempo 

Perdido, o conceito de analepse como um tipo de anacronia narrativa que compreende a 

narração de eventos anteriores àqueles atuais. De acordo com suas palavras: “uma anacronia 

pode ir, no passado como no futuro, mais ou menos longe do momento presente, isto é, do 

momento da história em que a narrativa se interrompeu para lhe dar lugar” (GENETTE, 1995, 

p. 46). O que acontece no caso da cena acima de A portrait é a interrupção narrativa por meio 

de um recurso de associação na memória do personagem que dá início a uma outra narrativa 

secundária. Se partirmos pela classificação de Genette (1995, p. 49), chegaremos à conclusão 

de que esse segmento ativado na memória de Stephen pela palavra admit caracterizaria uma 

analepse completiva, isto é: 

 

Compreende os segmentos retrospectivos que vêm preencher mais tarde uma lacuna 

anterior da narrativa, a qual se organiza, assim, por omissões provisórias e 

reparações mais ou menos tardias, segundo uma lógica narrativa parcialmente 

independente da passagem do tempo. Tais lacunas anteriores podem ser elipses 

puras e simples, ou sejam, falhas na continuidade temporal. 
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 Enquanto ainda repetia o confiteor em meio ao riso indulgente de seus ouvintes e enquanto as cenas do 

pérfido episódio ainda passavam cortante e velozmente por sua mente, ele ficou pensando por que não guardava 

rancor daqueles que o atormentaram. Não tinha esquecido de absolutamente nada da covardia e da crueldade 

deles, mas lembrar disso tudo não despertava raiva nele. Todas as descrições de amores e ódios ardentes que 

tinha encontrado nos livros lhe pareciam portanto irreais (JOYCE, 2016, p. 106-107). 
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 Os eventos narrados em A portrait, na qualidade de um romance episódico, são 

selecionados em sua maioria pela sua função narrativa. No caso dessa cena especificamente, 

se ela tivesse sido narrada anteriormente, no espaço que lhe cabia na estrutura narrativa, ela 

não teria surtido nenhum efeito em relação ao seu contraponto que só apareceria no romance 

tempos depois. Ou seja, esse trecho qualifica-se como uma analepse completiva no sentido de 

retomar um evento que foi eclipsado no seu devido momento, pois não cumpriria a mesma 

função narrativa que poderia cumprir sendo retomado nesse ponto – imediatamente depois de 

outro evento com o qual está conectado por um vínculo de memória. Podemos interpretar a 

intenção de retomar esse evento passado para preencher uma lacuna anterior pela função 

narrativa de intensificar a percepção do amadurecimento de Stephen. Se o episódio dos poetas 

tivesse sido narrado no seu devido lugar, anacronicamente longe do seu contraponto atual, ou 

seja, a confissão dos sentimentos de Stephen pela menina da escola, não seria possível 

compará-los com a mesma propriedade – uma vez que não estariam posicionados um dentro 

do outro. Além de servir ao propósito de preencher uma lacuna no passado, essa analepse 

também promove a impressão de que o tempo passou em relação a Stephen – é o seu ponto de 

vista amadurecido (percebido pela comparação das cenas) que compõe a experiência temporal 

da cena. 

 O segundo capítulo de A portrait conta ainda com outra situação na qual eventos do 

passado são retomados por meio da memória. Stephen está em uma viagem com seu pai para 

visitar a cidade de Cork e a faculdade na qual ele estudou. O próprio trajeto da viagem já o 

desperta procedimentos semelhantes em relação a suas memórias de infância: “As the train 

steamed out of the station he recalled his childish wonder of years before and every event of 

his first day at Clongowes. But he felt no wonder”
102

 (JOYCE, 2001, p. 65). Como podemos 

perceber que, da mesma forma que no trecho anterior, Stephen avalia suas impressões de um 

momento anterior da sua vida – deixando claro os efeitos do tempo que se passou desde a 

ocorrência desses eventos. A certa altura da viagem, enquanto visitam uma sala e procuram o 

nome do seu pai nas carteiras, Stephen começa a sentir-se mal devido ao acúmulo de 

lembranças e o sufoco de estar em meio aquele contexto escolar novamente. Tudo aquilo o 

remete a sua infância e em meio a visões dos alunos que um dia frequentaram aquela sala, na 

época do seu pai, ele reflete sobre suas memórias: 

 

The memory of his childhood suddenly grew dim. He tried to call forth some of its 

vivid moments but could not. He recalled only names. Dante, Parnell, Clane, 
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 Enquanto o trem saía fumegante da estação ele lembrou de seu espanto infantil de anos antes e de cada evento 

de seu primeiro dia em Clongowes. Mas agora não sentia espanto (JOYCE, 2016, p. 111-112). 
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Clongowes. A little boy had been taught geography by an old woman who kept two 

brushes in her wardrobe. Then he had been sent away from home to a college, he 

had made his first communion and eaten slim jim out of his cricket cap and watched 

the firelight leaping and dancing on the wall of a little bedroom in the infirmary and 

dreamed of being dead, of mass being said for him by the rector in a black and gold 

cope, of being buried then in the little graveyard of the community off the main 

avenue of limes. But he had not died then. Parnell had died
103

 (JOYCE, 2001, p. 70). 

 

 O trecho acima retoma diversos eventos anteriores do romance – porém, esses eventos 

não foram omitidos em seu tempo, como no caso do episódio admit. Ainda que sejam de 

natureza diferente, eles indicam a distância temporal a qual Stephen já percorreu desde a sua 

ocorrência. Signos como as escovas da senhora Dante e sua relação com Parnell, ou quando 

foi para enfermaria em Clongowes e achou que poderia morrer, localizam-se em um plano 

temporal distante e marcam a progressão temporal do personagem por meio da memória. A 

atitude de retomá-los funciona como uma ponte ao passado. A intenção desse procedimento 

pode ser interpretada como uma forma de marcar do tempo; uma vez que só podemos resgatar 

algo no passado quando o tempo para a percepção dos personagens avança. Aqui a forma do 

romance incorpora uma temática nostálgica, afetada pelo tempo que se estabeleceu entre as 

duas menções dos mesmos eventos. 

 Como mencionamos anteriormente, o segundo capítulo de A portrait é marcado por 

diversas menções a noções de uma constante busca, além de um constante incômodo no 

personagem de Stephen, descrito pela palavra unrest. Essa busca aparece tanto na forma de 

Mercedes e das suas caminhadas pelas ruas, além da menina pela qual ele é apaixonado da sua 

escola, como também no movimento que o leva a diversas interações com suas memórias. A 

presença desse incômodo aparece, por exemplo, associada a Mercedes no trecho a seguir: “He 

returned to Mercedes and, as he brooded upon her image, a strange unrest crept into his 

blood”
104

 (JOYCE, 2001, p. 48). Ou ainda imediatamente antes do episódio admit, 

antecipando o estado de espírito do personagem:  

 

The sentiment of the opening bars, their languor and supple movement, evoked the 

incommunicable emotion which had been the cause of all his day’s unrest and of his 

impatient movement of a moment before. His unrest issued from him like a wave of 

sound: and on the tide of flowing music the ark was journeying, trailing her cables 

                                                           
103

 A memória da infância subitamente se ofuscou. Ele tentou evocar alguns de seus momentos vívidos, mas não 

conseguia. Lembrava apenas de nomes. Dante, Parnell, Clane, Clongowes. Um menininho tinha aprendido 

geografia com uma velha que guardava duas escovas no guarda-roupa. Aí tinha sido mandado para um colégio, 

fez sua primeira comunhão e comeu slim jim num boné de críquete e viu a luz da lareira saltar e dançar na 

parede de um quartinho de enfermaria e sonhou que estava morto, que o reitor lhe rezava uma missa trajando 

uma capa negra e dourada, que foi enterrado então no pequeno campo-santo da comunidade ao lado da aleia de 

tílias. Mas aí não morreu. Parnell morreu (JOYCE, 2016, p. 118-119). 
104

 Retornava a Mercedes, e enquanto pensava na imagem dela, uma estranha inquietude se insinuava no sangue 

dele (JOYCE, 2016, p. 86). 
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of lanterns in her wake
105

 (JOYCE, 2001, p. 56). 

 

 O acúmulo do amadurecimento na forma desse incômodo, unrest, e daquilo que ele 

não compreende por ser algo novo na sua experiência procede na forma de movimento. O 

movimento que o faz buscar Mercedes pelas ruas de Dublin é o mesmo que o faz correr 

eufórico do teatro no encerramento da peça, buscando novas aventuras: 

 

Without waiting for his father’s questions he ran across the road and began to walk 

at breakneck speed down the hill. He hardly knew where he was walking. Pride and 

hope and desire like crushed herbs in his heart sent up vapours of maddening 

incense before the eyes of his mind
106

 (JOYCE, 2001, p. 65). 

 

 À medida que esse unrest tomava forma e adaptava-se ao seu amadurecimento, ele vai 

transformar-se no ápice do desenvolvimento do personagem nesse capítulo e, portanto, um 

passo na sua experiência temporal. Isto é, o capítulo encerra-se com a descoberta da 

sexualidade. Stephen passa por um processo no qual o seu incômodo traduz-se em desejo e 

curiosidade. Em uma evolução da sua relação com as personagens femininas, primeiro havia 

Eileen e a representação da inocência; seguida da figura ficcional de Mercedes que já o 

despertava fantasias e aventuras no papel de Edmond Dantès; na sequência veio Emma e o 

conhecimento do sentimento amoroso e afetivo. Por fim, Stephen descobre a manifestação do 

desejo sexual por meio de um encontro com uma prostituta. Em suas palavras, a melancolia é 

a impressão que antecede o reconhecimento do desejo: “Nothing stirred within his soul but a 

cold and cruel and loveless lust. His childhood was dead or lost and with it his soul capable of 

simple joys and he was drifting amid life like a barren shell of the moon”
107

 (JOYCE, 2001, p. 

72-73). Além da menção direta ao fim da sua infância, Stephen também demonstra como o 

unrest transforma-se em lust. E o desejo sexual passa a determinar suas ações e decisões. Na 

forma como Stephen reconhece o desejo, essa sensação localiza-se em um lugar diferente 

daquele no qual localizam-se Mercedes ou Emma. O desejo desperta noções que não podiam 

ser associadas a essas duas figuras femininas anteriores, noções, por exemplo, como a de 

pecado – que será em grande parte a marca do terceiro capítulo do romance. Em uma de suas 

caminhadas pelas ruas noturnas de Dublin, Stephen acaba deparando-se com uma região de 

                                                           
105

 O sentimento dos compassos da abertura, seu langor e seu movimento ágil evocavam a emoção 

incomunicável que tinha sido a causa de sua inquietude  o dia todo e de seu movimento impaciente agora há 

pouco. Sua inquietude brotava dele como onda sonora: e nas ondas da música que fluía a arca seguia sua jornada, 

arrastando em pós dela os fios das lanternas (JOYCE, 2016, p. 98). 
106

 Sem ficar esperando as perguntas do pai ele atravessou a rua correndo e começou a correr desesperadamente 

morro abaixo. Mal sabia aonda ia. Orgulho, esperança e desejo como ervas maceradas no seu coração evolavam 

vapores de incensos enlouquecedores dias dos olhos de sua mente (JOYCE, 2016, p. 111). 
107

 Nada se agitava em sua alma além de uma luxúria fria, cruel e desprovida de amor. Sua infância estava morta 

ou perdida e com ela sua alma capaz de simples prazeres e ele estava à deriva em meio à vida como a casca 

estéril da lua (JOYCE, 2016, p. 122). 
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prostituição. A impressão expressa por ele é da ordem do descobrimento – quando a transição 

de unrest para lust toma forma e pode ser compreendida em ações que satisfazem os desejos. 

Como nos trechos a seguir: 

 

He was in another world: he had awakened from a slumber of centuries. 

He stood in the middle of the roadway, his heart clamouring against his bosom in a 

tumult. A young woman dressed in a long pink gown laid her hand on his arm to 

detain him and gazed into his face. […] He tried to bid his tongue speak that he 

might seem at ease, watching her as she undid her gown, noting the proud conscious 

movements of her perfumed head. 

[…] 

She passed her tinkling hand through his hair, calling him a little rascal. 

- Give me a kiss, she said
108

 (JOYCE, 2001, p. 76-77). 

 

 O reconhecimento desse mundo diferente marca a evolução do seu amadurecimento 

nessa etapa. Ao longo desse capítulo, podemos perceber que os recursos que contribuem para 

a apreensão desse amadurecimento são aqueles que ilustram a sua busca pela compreensão do 

que estava acontecendo com ele – a juventude e as descobertas, bem como a melancolia de 

sair completamente da infância e olhar para o passado como uma instância distante como 

nunca esteve. O principal recurso literário para a experiência do tempo nesse capítulo seria a 

utilização da função narrativa da memória; além do processo pelo qual o tempo passa e as 

impressão em movimento transformam-se. Isto é, notar pela linguagem do romance como a 

relação com as figuras femininas o afetam, ou ainda como as figuras de identificação que o 

ajudariam a encontrar sua própria voz de jovem melancólico. Nessa etapa da sua vida, 

Stephen abandona a infância e abre caminho para outros símbolos da sua experiência que o 

encontrarão no capítulo seguinte, como os seus conflitos religiosos e as noções de pecado e de 

punição. 

 

2.2.3 O medo do castigo e a redenção pela obediência 

 

 O segundo capítulo de A portrait, como observamos anteriormente, encerra-se com a 

iniciação sexual de Stephen. Esse momento decisivo no seu processo de amadurecimento 

pode ser interpretado como um ponto de virada a partir do qual a sua infância já não mais 
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 Estava em outro mundo: tinha despertado de um sono de séculos. 

Estava imóvel no meio da rua, com o coração batendo clamoroso no peito tumultuado. Uma jovem com um 

longo vestido rosa pôs-lhe a mão no braço para o deter e olhou no rosto dele. [...] Ele tentou convencer sua 

língua a falar para poder parecer à vontade, olhando para ela que desatava o vestido, percebendo os orgulhosos 

movimentos conscientes daquela cabeça perfumada. 

[...] 

Ela passou a mão tilintante pelo cabelo dele, que chamava de malandrinho. 

- Me dá um beijo - ela disse (JOYCE, 2016, p. 127-128). 
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existe. Partindo dessa concepção, percebemos que a forma narrativa acompanha essa mudança 

e passa a organizar-se em um ritmo diferente daquele que vinha determinando o romance até 

então. Antes desse evento, o tempo fluía de modo a moldar o amadurecimento do personagem 

e esses são alguns dos aspectos que caracterizam o ritmo da narrativa: a quantidade e seleção 

de fatos e eventos narrados com relação a sua influência em Stephen, o espaço elipsado que se 

apresentava entre um episódio e outro, a sensação de progressão temporal mais rápida devido 

ao maior número de eventos narrados nos capítulos anteriores. A partir do terceiro capítulo, 

observamos que a narrativa dá conta de um número menor de eventos por capítulo. Isso pode 

ser interpretado, por exemplo, como uma consequência do atual amadurecimento de Stephen. 

Nessa etapa do romance, a sua consciência amadurecida possui mais espaço para reflexão e os 

eventos estendem-se mais do que se estenderiam para uma consciência em amadurecimento. 

Ele observa mais e sente com maior intensidade o que o cerca. Como o tempo está ligado ao 

seu processo de desenvolvimento na camada linguística, a narrativa demora mais a passar. 

 Para nossa proposta de análise temporal, percebemos que a diminuição dos eventos 

narrados em relação à extensão narrativa desses eventos afeta a quantidade de material a ser 

analisado. Esse fenômeno que afeta o ritmo por meio do qual o romance avança foi estudado 

por Genette (1995) na sua obra sobre Proust. Observemos como ele apresenta o conceito de 

descontinuidade crescente, sobre a evolução interna da narrativa: 

 

[...] evolução que se pode descrever sumariamente dizendo que se observa, por um 

lado, um afroixamento progressivo da rapidez da narrativa, pela importância 

crescente de cenas muito longas cobrindo uma duração muito curta da história; e, 

por outro lado, compensando de uma certa forma esse afroixamento, uma presença 

cada vez mais massiva de elipses: dois aspectos que se podem facilmente sintetizar 

por: descontinuidade crescente da narrativa (GENETTE, 1995, p. 92). 

 

 Podemos considerar que um fenômeno semelhante poderia aplicar-se também em A 

portrait. Se observamos os capítulos anteriores, veremos que eles narram uma quantidade 

maior de fatos e que as suas análises consequentemente apresentam-se mais extensas. Assim 

como a obra estudada por Genette (1995), A portrait também passa pelo afrouxamento 

progressivo. Basta observarmos que o capítulo em questão consta basicamente de um retiro na 

escola que Stephen estuda atualmente. Enquanto o primeiro e o segundo capítulo narravam a 

extensão de anos da infância do personagem, o terceiro narra apenas a duração dos três dias 

do retiro e o momento no qual Stephen vai à confissão em uma igreja. Porém, como observa 

Genette (1995), é possível perceber a acentuação da importância desse tempo estendido em 

relação a formação do personagem. Essa noção da descontinuidade crescente aplica-se aqui 

no sentido de expandir o pouco dos fatos presentes nos últimos capítulos de modo que eles 
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compensem a diferença numérica em relação aos primeiros. No primeiro e segundo capítulos, 

a extensão textual abarcava o tempo de desenvolvimento de uma criança e diversas mudanças 

da sua vida social. Algumas elipses preenchiam o espaço de anos em questão de linhas. A 

partir daqui, observaremos a extensa presença dos diálogos, das descrições subjetivas mais 

prolongadas e, logo, do efeito dessas descrições na formação da personalidade de Stephen. Se 

nas partes que ocorreram antes desse ponto, o foco seria a localização temporal e 

reconhecimento da etapa de desenvolvimento, a partir desse momento, o foco passa a estar na 

forma como a experiência molda a personalidade e de que forma a linguagem modula-se 

nesse sentido. 

 Nesse capítulo, assim como as repetições ou associações anteriormente, o primeiro 

recurso que nos chama a atenção é a presença das metáforas. Stephen utiliza imagens 

complexas para descrever o seu estado de espírito. O contexto no qual ele teve a sua primeira 

experiência sexual, isto é, com uma prostituta, abriu a sua consciência para a questão latente 

do pecado. Inserido em um contexto religioso e opressivo para qualquer hábito moralmente 

condenável, a prática da prostituição era severamente reprimida. A posição na qual Stephen 

descobria a si mesmo enquanto praticava atos moralmente negativos em relação ao seu 

contexto surtiu uma intensa influência na sua percepção do seu desenvolvimento. Observemos 

o trecho a seguir: 

 

The dull light fell more faintly upon the page whereon another equation began to 

unfold itself slowly and to spread abroad its widening tail. It was his own soul going 

forth to experience, unfolding itself sin by sin, spreading abroad the bale-fire of its 

burning stars and folding back upon itself, fading slowly, quenching its own lights 

and fires. They were quenched: and the cold darkness filled chaos
109

 (JOYCE, 2001, 

p. 79). 

 

 Nesse trecho, Stephen utiliza a imagem de uma equação que se desdobra enquanto se 

realiza. A imagem da equação na página que ele observava remete não somente a uma forma 

que é construída ao longo de um processo, mas também à noção que esse processo é 

metaforicamente análogo ao da sua alma e o seu próprio desdobramento na experiência. O 

elemento que determina a percepção de Stephen da evolução da sua alma é justamente o que 

resulta dos seus atos: o pecado. Essa consequência seria responsável pela formação da sua 

experiência; o meio através do qual sua alma, assim como a equação, tomaria forma, 

unfolding itself sin by sin. Nesse capítulo, a presença do pecado influencia diretamente o 
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 A luz opaca caía mais leve sobre a página onde outra equação começava a se desdobrar lenta e a alargar mais 

e mais sua cauda mais ampla. Era sua própria alma que saía ao encontro da experiência, desdobrando-se pecado 

a pecado, alargando a pira funeral de seus astros ardentes e dobrando-se de novo em si mesma, sumindo-se lenta, 

apagando as próprias luzes e chamas. Estavam apagadas: e as frias trevas se enchiam de caos (JOYCE, 2016, p. 

130). 
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movimento de amadurecimento de Stephen. Segundo Gibson (2006, p. 102): 

 

Este capítulo está principalmente interessado com a Igreja Católica Irlandesa como 

um instrumento de Bildung. De fato, o capítulo está tão preocupado especificamente 

com o Catolicismo Irlandês do final do século dezenove que, de acordo com Svevo, 

Joyce duvidava se encontraria um leitor que pudesse obter alguma satisfação dele
110

. 

 

 Gibson (2006) refere-se a Bildung como sendo essa experiência em formação, ou seja, 

do jovem que cresce em meio a um contexto específico e junto com ele forma-se o seu caráter 

e a sua identidade enquanto indivíduo. A igreja como um instrumento da sua formação é 

responsável por apontar a natureza nociva daquilo que caracteriza o pecado nos seus atos.  

 A certa altura da narrativa, podemos observar que Stephen utiliza um procedimento já 

utilizado anteriormente, os questionamentos. Como no trecho a seguir: 

 

Why was the sacrament of the eucharist instituted under the two species of bread 

and wine if Jesus Christ be present body and blood, soul and divinity, in the bread 

alone and in the wine alone? Does a tiny particle of the consecrated bread contain all 

the body and blood of Jesus Christ or a part only of the body and blood?
111

 (JOYCE, 

2001, p. 81). 

 

 A função da igreja é evidenciar que os seus atos eram pecaminosos e que, portanto, 

sua alma estava prestes a perder-se em meio a condenação. Ao longo do processo pelo qual a 

consciência de Stephen sofre o medo do castigo, ela disputa com a presença da igreja o papel 

de determinante moral dos seus atos. O seu instinto o levou ao pecado, logo, esse impulso foi 

natural. A igreja, por outro lado, exige dele o esforço de adequar-se as suas normas de moral 

para que possa evitar a temida condenação. Existe um conflito que ao mesmo tempo testa a 

maturidade de Stephen e a expande, formando-a na experiência. Isto é, enquanto ele questiona 

os procedimentos da igreja, sua mente argumenta consigo mesmo a importância que ela deve 

ter na interpretação dos seus atos. Os questionamentos sempre foram um meio pelo qual 

Stephen testava as forças que interagiam com ele a fim de compreendê-las. Antes ele 

questionava a postura de Senhora Dante, a atitude dos padres na escola. Mais uma vez, aqui, a 

igreja encontra-se representada nos procedimentos litúrgicos da missa. Para além dos hábitos 

questionados por Stephen durante suas observações, a recorrência da religião e da igreja 

localizada do outro lado dos questionamentos começa a indicar uma tendência por meio da 

qual Stephen procura duvidar dessa força que esteve presente em sua vida desde o início e 
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 This chapter is centrally concerned with the Irish Catholic Church as an instrument of Bildung. Indeed, so 

closely is it concerned with the specifics of late-nineteenth-century Irish Catholicism that, according to Svevo, 

Joyce doubted whether he was going to find a reader who could derive any enjoyment from it (Tradução nossa).  
111

 Por que o sacramento da Eucaristia foi instituído com as duas espécies, pão e vinho, se Jesus Cristo está 

presente de corpo e sangue, de alma e divindade, no pão apenas e no vinho apenas? Será que uma migalha do 

pão consagrado contém todo o corpo e todo o sangue de Jesus Cristo ou uma parte do corpo e sangue? (JOYCE, 

2016, p. 135). 
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cuja autoridade vem sendo progressivamente questionada. Estar em dúvida em relação ao 

método de punição de um padre sendo um aluno exemplar é completamente diferente de estar 

em dúvida de qualquer aspecto pertencente a igreja estando na declarada posição de pecador. 

Entre um evento e outro, existe um amadurecimento resultante da recorrente reflexão que a 

igreja desperta em sua personalidade. Dessa vez, por meio do pecado e do que o pecado fez 

dele, Stephen inconscientemente enfrenta a moral da igreja tanto em seus atos como em sua 

consciência. Gibson (2006, p. 100) aponta ainda para o fato de que seu enfrentamento se 

expande também para as esferas sociais e políticas: “Stephen torna-se consciente da sua 

sexualidade. Assim como o seu Parnellismo, isto o coloca contra a Igreja e o estado, 

especificamente, contra a distinta ideologia Inglesa Vitoriana e a moral católica”
112

. Esse 

enfrentamento, no entanto, não se dá de forma imediata e tranquila. A relação de Stephen com 

a igreja é conflituosa e aparece sob a forma de praticamente uma disputa. Seus instintos de 

descoberta o levam ao pecado, mas a moral e o seu medo o trazem de volta para a religião, 

como uma contenda na qual uma única força deverá determinar a natureza e, portanto, a 

possibilidade da condenação dos seus atos. 

 Uma das formas de notar a passagem do tempo nesse capítulo é a relação que alguns 

símbolos desenvolvem com o passado por meio da função narrativa da memória. Grande parte 

do capítulo será destinado ao sermão do retiro; e o padre responsável pelo sermão é o Padre 

Arnall, o mesmo da escola de Clongowes, aquele cujos atos de castigo Stephen havia 

questionado quando ainda era o seu professor. Em um momento do capítulo, Stephen observa 

o padre e depara-se com a presença de suas memórias no passado: 

 

The figure of his old master, so strangely re-arisen, brought back to Stephen’s mind 

his life at Clongowes: the wide playgrounds, swarming with boys; the square ditch; 

the little cemetery off the main avenue of limes where he had dreamed of being 

buried; the firelight on the wall of the infirmary where he lay sick; the sorrowful 

face of Brother Michael. His soul, as these memories came back to him, became 

again a child’s soul
113

 (JOYCE, 2001, p. 83). 

 

 Todos os eventos mencionados nesse trecho estão localizados no passado de Stephen, 

em um local anterior na sua consciência. Essa noção por si só configura uma progressão 

temporal por meio da memória, pois a possibilidade de voltar ao passado só se torna possível 

para o personagem porque ele passou pelo tempo da maturidade de viver por todos esses 
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 Stephen becomes aware of his sexuality. Like his Parnellism, this pits him against Church and state, 

specifically, against Victorian English genteel ideology and Catholic morality (Tradução nossa). 
113

 A figura de seu velho mestre, tão estranhamente ressurgida, trouxe de novo à mente de Stephen sua vida em 

Clongowes: os vastos gramados lotados de meninos; a vala do pátio; o pequeno cemitério ao lado da aleia de 

tílias onde sonhou ser enterrado; a luz das chamas na parede da enfermaria onde ficou quando estava doente; o 

rosto pesaroso do irmão Michael. Sua alma, enquanto essas lembranças reapareciam, tornou-se novamente a 

alma de uma criança (JOYCE, 2016, p. 137). 
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eventos. Retomados desse ponto na sua vida, eles não surtem mais o mesmo efeito e, 

sobretudo, com a mesma intensidade que um dia surtiram em Stephen. A comparação da sua 

personalidade antes e agora, em relação a esses e outros fatos, aponta para o tempo que 

passou. E é por meio do personagem que nós percebemos esse tempo na forma de 

experiência. Eventos como ter sido empurrado na poça pelo seu colega Wells, que na época 

tiveram tanto impacto na sua vida, são suprimidos na passagem do tempo, tornando-se, na 

memória, apenas uma singela menção ao the square ditch. Essa noção é o que monta a 

experiência temporal por meio da vivência de Stephen. A comparação que fazemos evidencia 

o tempo que se passou entre o evento e sua menção futura. Um aspecto dessa recordação, no 

entanto, afeta o Stephen atual como afetava o Stephen do passado; isto é, a forma como ele 

lida com o medo. Nas suas próprias palavras, em virtude das memórias, a sua alma became a 

child’s soul again. Stephen menciona a natureza da sua alma não como um retorno a sua 

inocência de criança, mas como um retorno a sua vulnerabilidade. A presença do padre e a 

realidade do sermão, sobretudo se considerarmos o seu estado de pecador, despertavam um 

medo que parcialmente transforma-se em pavor. O trecho que se segue ocorre no dia em que o 

sermão tem início, observemos: “The next day brought death and judgement, stirring his soul 

slowly from its listless despair. The faint glimmer of fear became a terror of spirit as the 

hoarse voice of the preacher blew death into his soul. He suffered its agony”
114

 (JOYCE, 

2001, p. 85). Na disputa pela consciência de Stephen, o medo opera uma função determinante 

para a religião. Ele não apenas temia a morte, mas sua percepção amedrontada o fazia 

experimentá-la na sua própria realidade física, he suffered its agony. Combinando a 

intensidade desse pavor com a sua alma que retorna à vulnerabilidade da infância, Stephen 

retoma mais uma vez um símbolo do passado, marcando sua experiência temporal pela 

comparação com o seu tempo presente. Como ocorreu no primeiro capítulo, quando ele estava 

doente na enfermaria, Stephen imaginou novamente como seria a própria morte: 

 

No help! No help! He – he himself – his body to which he had yielded was dying. 

Into the grave with it. Nail it down into a wooden box, the corpse. Carry it out of the 

house on the shoulders of hirelings. Thrust it out of men’s sight into a long hole in 

the ground, into the grave, to rot, to feed the masses of its creeping worms and to be 

devoured by scuttling plump-bellied rats
115

 (JOYCE, 2001, p. 86). 
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 O dia seguinte trouxe morte e juízo, fazendo sua alma lentamente se agitar em seu desespero inane. O vago 

relance de medo tornou-se pavor espiritual à medida que a rouca voz do pregador lhe soprava a morte na alma. 

Sofreu suas agonias (JOYCE, 2016, p. 140-141). 
115

 Ajuda nenhuma! Ajuda nenhuma! Ele - ele mesmo -, seu corpo, ao qual ele tinha cedido, estava morrendo. 

Rumo à cova! É só pregar esse cadáver numa caixa de madeira. Levar para fora da casa nos ombros de gente 

contratada. Meter num buraco comprido no chão, longe dos olhos dos homens, na cova, para apodrecer, para dar 

de comer à multidão de vermes rastejantes e ser devorado por ratos rastejantes de barriga redonda (JOYCE, 

2016, p. 141). 
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 Em comparação com a imaginação da morte anterior, aqui, Stephen é motivado não 

pelo medo da doença, mas pelo medo do castigo. A morte representa para ele a confrontação 

das consequências da condenação pelos seus pecados. Como ele sentia a experiência da morte 

fisicamente, era por meio do corpo que ela haveria de chegar, his body to which he had 

yielded was dying. A presença da noção de apodrecimento também se encontra na sua 

imaginação junto com a noção da sua responsabilidade. Entre um evento, no primeiro 

capítulo, e o outro, atual, Stephen evoluiu, amadureceu. Porém, a vulnerabilidade e fraqueza o 

colocam na posição de agir de forma semelhante a uma criança – podemos interpretar esse 

procedimento de duas formas: ou ele estaria agindo de forma proposital a fim de aliviar sua 

culpa ou essa poderia ser apenas a forma que ele encontra para lidar com questões análogas 

em natureza, mas divergentes em intensidade. Na dinâmica para lidar com essas questões e 

possibilidades estão presentes os indicativos do seu amadurecimento. A realidade da infância 

não possibilitava sequer questionar a natureza da sua imaginação porque era a referência 

infantil era a única realidade que ele dispunha. Agora, mais velho, o tempo passou e ele 

dispõe de um referencial do passado que ilustra uma situação semelhante e o ajuda a compor a 

forma de lidar com esse medo – ele já viveu algo parecido e o seu procedimento é resultante 

da experiência e do tempo que passou. 

 Uma situação semelhante pode ser identificada na relação de Stephen com as figuras 

femininas. Especificamente nesse ponto, podemos tirar algumas conclusões da relação que se 

estabelece entre ele e as personagens de Emma e da Blessed Virgin. Depois que o sermão foi 

anunciado pelo padre, e com todo o pavor que o acompanhava, Stephen avista sua amada 

Emma. A sua impressão é determinada pelo medo que o sufoca e pelos questionamentos que 

aquela situação o desperta: 

 

Shame rose from his smitten heart and flooded his whole being. The image of Emma 

appeared before him, and under her eyes the flood of shame rushed forth anew from 

his heart. If she knew to what his mind had subjected her or how his brute-like lust 

had torn and trampled upon her innocence! Was that boyish love? Was that 

chivalry? Was that poetry? The sordid details of his orgies stank under his very 

nostrils
116

 (JOYCE, 2001, p. 88). 

 

A relação que Stephen estabelece com as mulheres com as quais ele interage possui 

uma diferenciação moral. Por exemplo, ele localiza Emma em um contexto e as prostitutas em 
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 A vergonha se ergueu de seu coração atingido e inundou todo o seu ser. A imagem de Emma surgiu diante 

dele, e sob os olhos dela a inundação de vergonha de novo lhe jorrou do coração. Se ela soubesse a que coisas a 

mente dele a sujeitou ou como sua luxúria animalesca destruíra e pisoteara sua inocência! Era isso o amor 

juvenil? Era cavaleiresco? Era poesia? Os sórdidos detalhes de suas orgias fediam em suas narinas (JOYCE, 

2016, p. 144-145). 
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outro. Do mesmo jeito que no passado localizava Eileen em um contexto diferente daquele de 

Mercedes. Quando esses contextos entram em conflito, por exemplo, nesse caso, pela força 

externa do pecado como uma confrontação necessária, ele começa a refletir a intensidade com 

a qual o seu comportamento atinge Emma. Isto é, ele questiona se as suas atitudes em relação 

a ela, a inspiração poética, o amor e a poesia do seu sentimento, boyish love, chilvary, poetry, 

eram realmente válidos se a mesma pessoa era capaz de pecar e cometer os atos que cometia. 

Por meio dos questionamentos, Stephen acessa os conflitos que o levam ao amadurecimento 

pela dor da dúvida nos seus sentimentos e pelo medo do pecado que o condenava. Aqui, ele 

tenta separar a imagem de Emma dos encontros com as prostitutas.  

Da mesma forma da citação anterior, na qual Stephen repetia um procedimento que ele 

já havia feito na infância, isto é, imaginar a própria morte – e percebemos que esse modelo de 

raciocínio já não funciona da mesma forma, pois agora ele já possui um referencial moral 

mais desenvolvido, nessa etapa ele também vai proceder de forma semelhante a quando era 

uma criança. No seu conflito em relação a Emma, ele questiona-se se por acaso a teria 

colocado em meio aos pecados que cometia – if she knew to what his mind had subjected her. 

Um pouco mais à frente, Stephen imagina a figura da Virgem Maria, descrita como Blessed 

Virgin. Observemos o trecho a seguir: 

 

The eyes were not offended which she turned upon him nor reproachful. She placed 

their hands together, hand in hand, and said, speaking to their hearts: 

- Take hands, Stephen and Emma. It is a beautiful evening now in heaven. You have 

erred but you are always my children. It is one heart that loves another heart. Take 

hands together, my dear children, and you will be happy together and your hearts 

will love each other
117

 (JOYCE, 2001, p. 89). 

 

 Como podemos perceber, a consciência de Stephen enxerga a imagem da Virgem 

Maria como uma salvadora dos seus pecados. Inclusive, podemos perceber que ela inclui 

tanto Stephen como Emma na qualidade de pecadores – desconsiderando que apenas Stephen 

praticava os atos que o colocaram na persona de um pecador. Essa atitude inconscientemente 

o alivia da carga de lidar com a culpa, tanto do pecado como da corrupção de Emma em 

pensamento, como se ainda houvesse uma esperança. Em uma situação passada, dessa vez em 

relação a Eileen, Stephen também a associou com a figura da Virgem Maria e por motivos 

semelhantes que também envolviam culpa. A certa altura do primeiro capítulo, na cena do 

jantar, Stephen reflete sobre o motivo para a senhora Dante reprovar a sua amizade com 
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 Não eram ofendidos os olhos que ela virou para ele, nem de censura. Ela juntou as mãos dos dois, mãos 

dadas, e disse, falando ao coração de ambos: 

- Deem-se as mãos, Stephen e Emma. É uma tarde linda hoje no céu. Vocês erraram, mas será sempre minhas 

crianças. É um coração que ama outro coração. Deem-se as mãos, minhas queridas criancinhas, e vocês será 

felizes juntos e seus corações hão de se amar (JOYCE, 2016, p. 146). 
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Eileen, pelo fato de ela ser protestante: 

 

And she did not like him to play with Eileen because Eileen was a protestant and 

when she was young she knew children that used to play with protestants and the 

protestants used to make fun of the litany of the Blessed Virgin. Tower of Ivory, 

they used to say, House of Gold! How could a woman be a tower of ivory or a house 

of gold?
118

 (JOYCE, 2001, p. 25). 

 

 Como podemos perceber, a associação de Eileen com a Virgem Maria na época da sua 

infância foi involuntária – através de comentários da senhora Dante. No entanto, o fato de 

Stephen gostar de Eileen, que era reprovada pela senhora Dante, o deixava com um 

sentimento de culpa, como se estivesse fazendo algo errado. Nessa etapa, ele associa as duas 

no mesmo raciocínio, como no trecho a seguir: “Eileen had long white hands. One evening 

when playing tigs she had put her hands over his eyes: long and white and thin and cold and 

soft. That was ivory: a cold white thing. That was the meaning of Tower of Ivory”
119

 

(JOYCE, 2001, p. 26). Isto é, a figura de Eileen confundia com a da Virgem Maria – as duas 

possuíam, para Stephen, uma representação semelhante e carregavam traços de coincidência. 

Com esse procedimento, a associação de Eileen com a Virgem Maria aliviava a culpa de 

gostar de alguém que era reprovado pela senhora Dante, na qualidade de representante da 

igreja. Nesse caso, a imagem da Virgem Maria vem para atenuar um conflito, ainda que 

proporcionalmente mais leve e infantil do que aquele que envolvi Emma, no capítulo atual. O 

que podemos interpretar dessas duas situações – referente a Eileen e a Emma, e ambas em 

relação a Blessed Virgin, é que Stephen utiliza das figuras femininas, sobretudo a figura 

sagrada em questão, para intervir pela sua situação e aliviar a sua culpa. Quando comparamos 

os dois eventos, o primeiro carrega em si os traços da inocência do menino que burla as regras 

da sua tia severa para continuar gostando da vizinha protestante, fazendo com ela se pareça 

com uma figura sagrada. O segundo caso, porém, não podemos fazer uso do fator inocência 

quando pensamos a situação atual de Stephen – uma vez que ele tem consciência dos seus 

atos. Analogamente falando, os eventos carregam uma semelhança entre si, porém é o 

personagem de Stephen que mudou entre a ocorrência de um e de outro – entre Eileen e 

Emma, o tempo passou e, pela experiência, Stephen não é mais o mesmo. A própria função 

comparativa entre as situações evidencia a passagem desse tempo pelo personagem. No 
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 E ela não gostava que ele brincasse com a Eileen porque a Eileen era protestante e quando era mais nova ela 

conheceu umas crianças que brincavam com os protestantes e os protestantes ficavam tirando sarro da ladainha 

da Santíssima Virgem. Torre de Marfim, eles diziam, Casa de ouro! Como é que uma mulher podia ser torre de 

marfim ou casa de ouro? (JOYCE, 2016, p. 52). 
119

 Eileen tinha mãos longas e brancas. Um dia quando eles estavam brincando de pega, ela pôs as mãos nos 

olhos dele: longas e brancas e finas e frescas, macias. Isso era marfim: uma coisa branca e fresca. Era esse o 

sentido de Torre de Marfim (JOYCE, 2016, p. 52). 
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segundo caso, a situação é mais complexa e Stephen possui maturidade suficiente para 

incorporar tanto a possibilidade da inocência em sua visão da Blessed Virgin abençoando os 

dois e a aliviando da sua culpa – como também é possível interpretar a sua atitude como 

deliberada a fim de atenuar sua situação e, assim, alivia o medo da punição pelos seus 

pecados. Como se a figura pura de Emma fosse um subterfúgio para acessar o perdão da 

Blessed Virgin. Não se trata de julgar se a atitude de Stephen está sendo necessariamente 

sincera ou não, trata-se de perceber que, para o seu amadurecimento avançado em relação a 

outra situação e a experiência temporal pela qual ele vem se desenvolvendo, o seu estado 

atual comporta tanto uma situação como outro – tanto a atitude inocente como a imaginação e 

associação para o seu próprio benefício. Como vimos na citação, em sua visão, a Blessed 

Virgin aborda tanto Stephen como Emma como pecadores, quando sabemos apenas dos atos 

dele podem ser considerados como tal: You have erred but you are always my children. Esse 

procedimento nos lembra a análise de Belanger (2001, p. xii) que aponta para o fato de 

Stephen agir de modo a “transformar mulheres de seres físicos para guias angelicais que 

possam levá-lo a renovação espiritual e interceder com Deus para sua salvação”
120

. Como ele 

fez tanto em relação a Eileen no passado, como agora em relação a Emma – o 

desenvolvimento do seu caráter e personalidade entre um evento e outro é que aponta para o 

quanto o tempo passou e ele evoluiu também na forma de proceder dessa maneira em relação 

às personagens femininas. 

 Um dos recursos que apareceram no segundo capítulo e reaparecem aqui no terceiro, 

com desdobramentos para todo o romance a partir desse ponto, é a questão das associações de 

Stephen com figuras de identificação. Com o objetivo de entender como a sua mente estava 

tomando forma, entender aquilo que o motivava e até os traços da sua personalidade, Stephen 

traçava paralelos entre ele e figuras de sua admiração, como vimos, por exemplo, Edmond 

Dantès ou Napoleão. Nesse ponto da narrativa, ele vai passar por um processo semelhante, 

porém em um nível mais profundo de consciência – e não de forma voluntária como antes. 

Essa identificação não vai ser declarada, mas ela afeta Stephen e percorre a sua formação 

pelas entrelinhas da sua personalidade. Observemos o trecho a seguir: 

 

Lucifer, we are told, was a son of the morning, a radiant and mighty angel; yet he 

fell: he fell and there fell with him a third part of the host of heaven: he fell and was 

hurled with his rebellious angels into hell. What his sin was we cannot say. 

Theologians consider that it was the sin of pride, the sinful thought conceived in an 

instant: non serviam: I will not serve. That instant was his ruin. 

He offended the majesty of God by the sinful thought of one instant and God cast 

                                                           
120

 to transform women from physical beings into angelic guides who can lead him towards spiritual renewal and 

intercede with God for his salvation (Tradução nossa). 
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him out of heaven into hell for ever
121

 (JOYCE, 2001, p. 90). 

 

 As palavras do padre Arnall falam diretamente a Stephen. O efeito que elas causam o 

coloca em situação de medo, pavor, pelo fato de que, em sua mente, ele encaixa-se no perfil 

do pecador que será mandado para a eternidade no inferno. Sabemos que a certa altura do 

terceiro capítulo, ao refletir sobre os seus pecados, Stephen menciona: “From the evil seed of 

lust all other deadly sins had sprung forth: pride in himself and contempt of others [...]”
122

 

(JOYCE, 2001, p. 81). Entre outras menções, aquela ao orgulho é a primeira que citada por 

ele como resultado do desdobramento de pecados que ele passa a cometer. Em nenhum 

momento, por enquanto, fica clara a relação entre as palavras do padre Arnall e a identificação 

de Stephen com Lúcifer – essa identificação ficará explícita quando essa associação retornar 

no final do romance. Porém, podemos perceber que os motivos que levaram Lúcifer a ser 

expulso do paraíso foram semelhantes aos que levariam Stephen ao inferno: the sin of pride, 

the sinful thought conceived in an instant. Além do fato de que o ato de pecar configura em si 

uma ofensa praticada diretamente a Deus, tanto para Lúcifer como para Stephen. Por fim, o 

símbolo utilizado pelo padre Arnall para descrever o movimento de Lúcifer do paraíso ao 

inferno é a queda: he fell and there fell with him a third part of the host of heaven. A figura da 

queda está associada a Stephen pela identificação mitológica com o personagem de Daedalus. 

Essa associação é construída, como vimos, entre os aspectos do voo e queda, flight and fall, e, 

nesse caso, Stephen estaria mais ligado, pelo pecado, pelo erro cometido, metaforicamente à 

figura da queda e, portanto, a sua associação com Lúcifer fica mais evidente. Essas 

características que ligam um personagem ao outro estão desenvolvidas ao longo da fala do 

padre, mas sempre de forma subjetiva e indireta. Por meio dessa associação não autorizada, 

percebemos que o mesmo procedimento (realizado na infância) reaparece em uma perspectiva 

mais complexa – assim como a associação com a Blessed Virgin. Mais uma vez, a recorrência 

de recursos identificados anteriormente afeta a experiência temporal do romance, pois nos 

apontam a evolução que ocorreu com o personagem na transição de um momento ao outro. 

 Grande parte do terceiro capítulo é dedicada ao sermão do padre Arnall. Em relação ao 

tempo da narrativa, a estrutura linguística das suas palavras determina a progressão do tempo 

                                                           
121

 Lúcifer, conforme nos foi dito, era um filho da aurora, um anjo radiante e poderoso; e contudo caiu: caiu, e 

com ele caiu um terço das hostes celestes: caiu e foi lançado com seus anjos rebeldes no inferno. O que terá sido 

seu pecado não podemos dizer. Os teólogos consideram ter sido o pecado do orgulho, o pensamento pecaminoso 

concebido num único instante: Non serviam: não quero mais ser dominado. Este instante foi seu fim. Ele 

ofendeu a majestade de Deus pelo pensamento pecaminoso de um só instante e Deus o expulsou do paraíso e o 

lançou ao inferno para sempre (JOYCE, 2016, p. 147). 
122

 Da pérfida semente da luxúria, todos os outros pecados mortais haviam brotado: vaidade de si próprio e 

desprezo pelos outros [...] (JOYCE, 2016, p. 134). 
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nesse trecho. O seu sermão fala basicamente das etapas que levam o indivíduo a condenação 

final do inferno. Tematicamente, esse assunto desperta o medo, o pavor, de Stephen pela 

suposição de que aquelas coisas descritas pelo padre possam vir a acontecer com ele também. 

A força desse medo combina-se à estrutura desse sermão para provocar uma sensação estática 

na qual o tempo ou demora a passar ou mesmo deixa de passar, gerando a sensação de que a 

progressão temporal do romance é interrompida para que o medo tome proporções ainda 

maiores. O tempo não passa, não existe movimento consciente e, logo, o medo estaciona-se 

na mente de Stephen ao longo desse processo. Por diversas ocasiões durante todo o sermão, 

podemos encontrar referências a uma espécie de morte do tempo, uma interrupção. A primeira 

ocasião na qual é possível perceber esse aspecto é no seguinte trecho: “Time has gone on and 

brought with it its changes”
123

 (JOYCE, 2001, p. 83). Nesse trecho reflexivo, o padre Arnall 

atenta para a natureza mundana do tempo, com suas mudanças para o bem e para o mal, para 

o movimento que decorre do tempo. Ele apresenta o objetivo do sermão: “During these few 

days I intend to put before you some thoughts concerning the four last things. They are, as 

you know from your catechism, death, judgement, hell and heaven”
124

 (JOYCE, 2001, p. 84). 

O momento introdutório mostra claramente que existe uma realidade temporal anterior ao 

sermão e outra que se desenvolve ao longo dele. Ao apresentar o conteúdo da sua fala, o padre 

discorre em um tempo presente, imediato. Quando o sermão realmente inicia-se, primeiro 

temos acesso as suas palavras pela perspectiva de Stephen (o sermão não se inicia com o 

discurso direto do padre), uma vez que a noção do tempo será sentida por ele – além do 

impacto temático que ele sentirá devido ao conteúdo do sermão. Como podemos observar no 

trecho já mencionado anteriormente: “The next day brought death and judgement, stirring his 

soul slowly from its listless despair”
125

 (JOYCE, 2001, p. 85). Com essas palavras 

pertencentes ao narrador, Stephen sente a intensidade com a qual aquela temática dialogava 

diretamente com ele. A próxima menção à morte do tempo, dessa vez realizada pelas próprias 

palavras do padre, contextualiza-se quando ele discorre sobre o dia do julgamento. Como 

podemos notar a seguir: 

 

The archangel Michael, the prince of the heavenly host, appeared glorious and 

terrible against the sky. With one foot on the sea and one foot on the land he blew 

from the archangelical trumpet the brazen death of time. The three blasts of the 

                                                           
123

 O tempo passou e trouxe consigo suas mudanças (JOYCE, 2016, p. 136). 
124

 Durante esses poucos dias eu pretendo apresentar a vós algumas ideias a respeito das quatro últimas coisas. 

Elas são, como eu tenho certeza que sabeis pelo catecismo, morte, juízo, inferno e paraíso (JOYCE, 2016, p. 

138). 
125

 O dia seguinte trouxe morte e juízo, fazendo sua alma lentamente se agitar em seu desespero inane (JOYCE, 

2016, p. 140). 
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angel filled all the universe. Time is, time was, but time shall be no more
126

 

(JOYCE, 2001, p. 86). 

 

 Nesse ponto da narrativa, podemos perceber que a temática se mescla com a estrutura 

linguística do texto. A sequência lógica utilizada pelo padre descreve o julgamento final como 

a morte do tempo. A partir desse momento, o tempo não mais existe; shall be no more. E logo 

após a explicação do julgamento, ele começa a falar da eternidade do inferno. Stephen sente 

como se todo esse processo fosse direcionado para ele – e as palavras do padre o faziam sentir 

a experiência de passar pelo que estava sendo descrito. “Every word of it was for him. 

Against his sin, foul and secret, the whole wrath of God was aimed”
127

 (JOYCE, 2001, p. 88), 

podemos perceber como Stephen identifica-se pelas palavras e pela temática. O efeito causado 

na sua consciência amplia-se consideravelmente quando ele assume que tudo aquilo era 

dedicado para ele. O momento mais extenso do sermão que apresenta uma recontagem bíblica 

do início do pecado no mundo é voltado para a descrição do inferno. Observemos alguns 

trechos: 

 

- The horror of this strait and dark prison is increased by its awful stench. All the 

filth of the world, all the offal and scum of the world, we are told, shall run there as 

to a vast reeking sewer when the terrible conflagration of the last day has purged the 

world. 

[…] 

- But this stench is not, horrible though it is, the greatest physical torment to which 

the damned are subjected. The torment of fire is the greatest torment to which the 

tyrant has ever subjected his fellow creatures. 

[…] 

- Our earthly fire again, no matter how fierce or widespread it may be, is always of a 

limited extent; but the lake of fire in hell is boundless, shoreless and bottomless.  

[…] 

- And yet what I have said as to the strength and quality and boundlessness of this 

fire is as nothing when compared to its intensity, an intensity which it has as being 

the instrument chosen by divine design for the punishment of soul and body alike. 

[…] 

- Last of all consider the frightful torment to those damned souls, tempters and 

tempted alike, of the company of the devils. These devils will afflict the damned in 

two ways, by their presence and by their reproaches. We can have no idea of how 

horrible these devils are
128

 (JOYCE, 2001, p. 92-94). 

                                                           
126

 O arcanjo Miguel, príncipe das hostes celestiais, surgiu glorioso e terrível contra o céu. Com um pé sobre o 

mar e o outro sobre a terra, soprou na arcangélica trombeta a escandalosa morte do tempo. Os três toques do anjo 

tomaram todo o universo. Tempo há, tempo houve, mas tempo não mais haverá (JOYCE, 2016, p. 142). 
127

 Cada palavra ali era para ele. Contra sua alma, sórdida e secreta, dirigia-se toda a ira de Deus (JOYCE, 2016, 

p. 144). 
128

 "O horror dessa prisão reta e escura é exacerbado por seu terrível fedor. Toda a imundície do mundo, toda a 

carniça e toda a escumalha do mundo, é o que nos dizem, há de correr para lá como para um imenso esgoto 

fedorento quando a tremenda conflagração do último dia tiver purgado o mundo. 

[...] 

"Mas esse fedor, por mais que seja horrendo, não é o maior tormento físico a que estão sujeitos os condenados. 

O tormento do fogo é o maior tormento a que um tirano jamais sujeitou as criaturas suas irmãs. 

[...] 

"E ainda nosso fogo terreno, por mais que seja violento ou amplo, é sempre de extensão limitada; mas o lago de 

fogo do inferno é ilimitado, sem margens e sem fundo. 
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 Durante a descrição do inferno, observamos um procedimento diferente daquele, no 

segundo capítulo, utilizado para descrever a casa na qual a família de Stephen estava 

estabilizando-se. Se aquela descrição continha uma narrativa imersa em sua estrutura que 

falava sobre a situação social da família e fazia com que o tempo não fosse interrompido para 

que a descrição fosse feita, no caso da descrição do inferno, o tempo é realmente interrompido 

para que a descrição tome forma. Não há espaço para efeito narrativo nessa descrição, pois a 

sua função narrativa é justamente expressar a morte desse tempo na sua eternidade temática. 

O sermão do padre, nesse sentido, determina a experiência temporal desse capítulo quando 

propõe uma junção entre a descrição temática do inferno na sua eternidade e a interrupção do 

tempo narrativo na estrutura linguística da passagem. Como podemos perceber em todos os 

trechos, o tempo dos verbos está no presente: is increased, are subjected, is boundless, is as 

nothing, can have no idea. Essa estrutura transmite uma noção de inatividade, da interrupção 

do movimento, de um tempo estático. Do ponto de vista da experiência narrativa, nada pode 

acontecer enquanto o foco não sair da descrição e passar para a ação. A descrição física do 

inferno assume toda a forma do texto de modo que o tempo não avança. Ao longo da 

descrição, não há espaço para narração. O efeito produzido por esse procedimento pode ser 

interpretado justamente por essa questão temática da eternidade do sofrimento a qual deve ser 

vivida pelo pecador enviado para o lugar cuja descrição assume a narrativa. Se lembrarmos 

que Stephen sente fisicamente os aspectos das palavras do padre, ele pode experimentar 

através desse momento de interrupção narrativa o que seria a morte do tempo na eternidade do 

inferno. Uma reprodução desse efeito, por sua vez, chega no leitor por meio da camada 

linguística, pela qual o autor promove essa morte temática do tempo – pela percepção estática 

dos verbos, por exemplo. Como podemos perceber, o padre conclui a sua descrição com outra 

menção à finitude do tempo no inferno: 

 

Time is, time was, but time shall be no more! Time was to sin in secrecy, to indulge 

in that sloth and pride, to covet the unlawful, to yield to the promptings of your 

lower nature, to live like the beasts of the field, nay worse than the beasts of the 

fields, for they, at least, are but brutes and have no reason to guide them: time was, 

but time shall be no more
129

 (JOYCE, 2001, p. 94-95). 

                                                                                                                                                                                     
[...] 

"E no entanto o que eu disse a respeito da força e da qualidade e da imensidão desse fogo não é nada comparado 

à sua intensidade, intensidade esta que ele tem por ser o instrumento escolhido pelo engenho divino para o 

castigo tanto da alma quanto do corpo. 

[...] 

"E por fim considerem o medonho tormento para as almas condenadas, sejam elas tentadoras ou tentadas, que é a 

companhia dos demônios. Esses demônios afligem os condenados de duas maneiras, por sua presença e por suas 

censuras. Não podemos ter ideia de como são horríveis tais demônios (JOYCE, 2016, p. 150-153). 
129

 Tempo há, tempo houve, mas tempo não mais haverá! Tempo houve de pecar em segredo, de se entregar à 
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 O padre Arnall anuncia a morte do tempo mais uma vez para que os alunos sintam que 

como na descrição do inferno, o tempo precisa parar para que se sinta a sua eternidade. Essa 

expressão sobre a finitude do tempo: time is, time was, but time shall be no more aparece em 

mais de um ponto dessa descrição porque ela ajuda a simbolizar a morte do tempo. Sendo 

recorrente, ela consegue indicar, nos momentos em que aparece, que, mesmo ao longo do 

texto que avança, o tempo da narrativa não passa enquanto houver a descrição das 

características do inferno.  

 Ao longo do terceiro capítulo, existem alguns aspectos que promovem uma atmosfera 

propícia para essa morte temática do tempo. Um desses aspectos é a frequência narrativa dos 

acontecimentos. Como mencionamos anteriormente, em comparação com os dois primeiros 

capítulos, o número de eventos narrados no terceiro é consideravelmente menor, pois a sua 

extensão alcança apenas o tempo de alguns dias. O efeito dessa frequência reduzida, isto é, 

um número menor de eventos no mesmo espaço textual de um capítulo, seria justamente o de 

reduzir a velocidade da progressão da narrativa. A percepção dos eventos tende a ampliar-se 

para que o foco se volte para a formação da personalidade de Stephen ao longo desse tempo, 

dessa experiência temporal. Paralelamente a essa frequência diferenciada, o tempo do terceiro 

capítulo é parcialmente determinado pelo sermão do padre Arnall; aquilo que transcorre 

durante as suas palavras. A ocorrência desses dois fatores: o tempo que passa mais lentos pela 

percepção ampliada de um número menor de eventos e as palavras do padre como 

determinantes do tempo do capítulo afeta diretamente a consciência de Stephen nesse 

capítulo, influenciando suas decisões e também a sua formação. Uma das formas mais 

evidentes de perceber a influência das palavras do padre Arnall na consciência de Stephen é 

pela análise do trecho no qual, por meio do discurso do narrador, as palavras de um mesclam-

se nas do outro, uma linguagem transforma-se na outra. Observemos o trecho a seguir: 

 

Time passed. 

He sat again in the front bench of the chapel. The daylight without was already 

failing and, as it fell slowly through the dull red blinds, it seemed that the sun of the 

last day was going down and that all souls were being gathered for the judgement, - 

I am cast away from the sight of Thine eyes: words taken, my dear little brothers in 

Christ, from the book of Psalms, thirtieth chapter, twenty-third verse. In the name of 

the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen
130

 (JOYCE, 2001, p. 97). 

                                                                                                                                                                                     
preguiça e ao orgulho, de cobiçar o proibido, de ceder aos desejos de tua natureza mais baixa, de viver como os 

animais dos campos, não, pior que os animais do campo, pois eles, pelo menos, são meros brutos e não têm a 

razão como guia: tempo há, tempo houve, mas tempo não mais haverá (JOYCE, 2016, p. 154). 
130

 O tempo passou. 

Estava mais uma vez sentado no primeiro banco da capela. A luz do dia lá fora já estava baixando e, enquanto 

baixava lenta através das opacas persianas vermelhas, parecia-lhe que o sol do último dia estava descendo e que 

todas as almas estavam sendo reunidas para o juízo. 
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 Ao longo desse trecho, é possível perceber que parte da linguagem pertence a Stephen, 

como, por exemplo, no início: He sat again in the front bench of the chapel. Porém, o trecho: 

words taken, my dear little Brothers in Christ, from the book of Psalms pertence às palavras 

do padre Arnall. O que podemos interpretar desse procedimento é que a influência do sermão 

do padre afeta o personagem de Stephen em um nível que passam a habitar a sua consciência. 

Como se a linguagem do sermão fosse tomando forma enquanto adequa-se a percepção de 

Stephen, dentro da sua consciência. No que diz respeito a experiência temporal nesse sentido, 

essa influência determina também a forma como Stephen experimenta o tempo determinado 

pelo sermão. Portanto, os efeitos que podemos observar nas palavras descritivas pelo padre, 

bem como a questão da narrativa mais lenta em relação a morte temática do tempo no inferno, 

também se aplicam na consciência de Stephen pela intensidade com a qual o atingem. No 

início da citação, a expressão time passed é um indicativo de como ele percebe essa forma 

temporal figurativa da temática do inferno, o tempo passou, tanto para o intervalo do sermão, 

como também para que chegasse o momento de arrepender-se e ser redimido.  

 Além da questão diretamente religiosa pelo sermão do padre Arnall, outro aspecto que 

determina a progressão do tempo nesse capítulo por meio do amadurecimento do personagem 

é o medo em decorrência desse conflito com a religião. O sermão o influencia de tal maneira 

que podemos perceber a função narrativa do medo da condenação como um motor para o 

amadurecimento. Podemos perceber a intensidade do medo da condenação no trecho a seguir: 

“He awaited in fear, his soul pining within him, praying silently that death might not touch his 

brow as he passed over the threshold, that the fiend that inhabit darkness might not be given 

power over him”
131

 (JOYCE, 2001, p. 104). O medo o leva à conscientização da sua condição 

de pecador e, portanto, da necessidade de tomar uma atitude para buscar a sua salvação. 

Através da conscientização provocada pelo medo, que, por sua vez, foi induzido pelas 

palavras do sermão, Stephen reflete sobre a sua situação e reconhece os efeitos dos seus atos. 

Primeiro ele conscientiza-se: 

 

Could it be that he, Stephen Dedalus, had done those things? His conscience sighted 

in answer. Yes, he had done them, secretly, filthily, time after time, and, hardened in 

sinful impenitence, he had dared to wear the mask of holiness before the tabernacle 

itself while his soul within was a living mass of corruption. How came it that God 

                                                                                                                                                                                     
- “Fui rejeitado de vossa presença”: palavras retiradas, meus irmãozinhos em Cristo, do livro dos Salmos, 

capítulo trinta, versículo vinte e três. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém (JOYCE, 2016, p. 

157-158). 
131

 Esperou amedrontado, com a alma penando dentro de si, rezando em silêncio que a morte não tocasse sua 

testa enquanto atravessasse o limiar, que os demônios que residem nas trevas não ganhassem poder sobre ele 

(JOYCE, 2016, p. 168). 
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had not stuck him dead?
132

 (JOYCE, 2001, p. 105). 

 

 O processo de questionar-se sobre o quão intensa era a sua situação de pecador indica 

a progressiva conscientização e amadurecimento, pelo medo e pela busca ativa pela redenção. 

A própria noção de ainda estar vivo, How came it that God had not stuck him dead, o 

impulsiona para reconhecer que ele já não é mais o mesmo e que o tempo passou para ele nas 

experiências que viveu. Como no trecho: “His eyes were dimmed with tears and, looking 

humbly up to heaven, he wept for the innocence he had lost”
133

 (JOYCE, 2001, p. 106), 

podemos perceber que a sua conclusão aponta para a inocência que os seus próprios atos 

tiraram dele. A perda da inocência é outro aspecto que também aponta para o processo de 

amadurecimento. 

 Da mesma forma que o primeiro capítulo se encerra com a decisão de ir falar com o 

reitor – e percebemos o efeito dessa ação na sua formação, o terceiro capítulo também se 

encerra com uma atitude que demonstra uma postura ativa na determinação da sua vida. 

Stephen escolhe confessar-se a fim de se redimir dos seus pecados. Esse processo ocorre de 

forma análoga ao encerramento do primeiro capítulo, a decisão de falar com o reitor foi 

motivada pela noção de que uma injustiça havia sido cometida e, apesar dos possíveis fatores 

que implicariam no fracasso da sua ação, ele continuou e prosseguiu, encontrando a euforia de 

ter agido pelos seus próprios princípios. Nesse caso, a motivação parte da noção de que a 

confissão o traria de volta para perto de Deus. Observemos o trecho a seguir: 

 

He would be at one with others and with God. He would love his neighbour. He 

would love God who had made and loved him. He would kneel and pray with others 

and be happy. God would look down on him and on them and would love them all. 

It was easy to be good. God’s yoke was sweet and light. It was better never to have 

sinned, to have remained always a child, for God loved little children and suffered 

them to come to Him. It was a terrible and a sad thing to sin. But God was merciful 

to poor sinners who were truly sorry. How true was that! That was indeed goodness. 

The slide was shot so suddenly. The penitent came out. He was next. He stood up in 

terror and walked blindly into the box
134

 (JOYCE, 2001, p. 109-110). 

 

                                                           
132

 Seria possível que ele, Stephen Dedalus, tivesse feito aquelas coisas? Sua consciência suspirou a resposta. 

Sim, fizera, secreta e imundamente, repetidas vezes, e, calejado pela impertinência do pecado, ousou usar a 

máscara da santidade diante do próprio tabernáculo enquanto, por dentro, sua alma era uma massa fervilhante de 

corrupção. Como Deus ainda não tinha decretado sua morte? (JOYCE, 2016, p. 169). 
133

 Seus olhos estavam escurecidos pelas lágrimas e, erguendo humilde o olhar para o céu, ele chorou pela 

inocência que tinha perdido (JOYCE, 2016, p. 171). 
134

 Ficaria em paz com os outros e com Deus. Amaria o próximo. Amaria a Deus que o tinha feito e amado. 

Ajoelharia e rezaria com os outros e seria feliz. Deus olharia lá do alto para ele e para eles e amaria a todos. 

Era fácil ser bom. O jugo de Deus era suava e leve. Era melhor nunca ter pecado, ter permanecido criança para 

sempre, pois Deus amava os pequeninos e os deixava ir a Ele. Era uma coisa terrível e triste, pecar. Mas Deus 

era misericordioso com os pobres pecadores que se arrependiam de verdade. Como era verdade! Isso era de fato 

a bondade. 

A portinhola se abriu de supetão. O penitente saiu. Ele era o próximo. Levantou aterrorizado e foi cego até a 

caixa (JOYCE, 2016, p. 176). 
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 O trecho acima narra a cena em que Stephen segue para confessar os seus pecados. 

Nesse momento, ele ainda está com medo da condenação, medo da morte e do inferno, porém, 

como na época em que decidiu falar com o reitor, ele possui uma motivação e uma decisão já 

foi tomada. A motivação de voltar para perto de Deus combina-se com a frustração de que 

seria melhor não ter pecado, it was better never to have sinned, to have remained a child. 

Mais uma vez, percebemos que a noção de tempo associada a não ser mais uma criança está 

relacionada com os conflitos do amadurecimento – se não tivesse crescido, se o tempo não 

tivesse passado, não haveria motivo para sofrer o que havia sofrido em virtude das próprias 

ações. Permanecer uma criança, interromper o progresso do tempo, é para Stephen uma forma 

de transferir a responsabilidade dos seus atos para uma instância temporal – ele agiu dessa 

forma, mas devido à perda da inocência, devido ao afastamento da infância, devido ao tempo 

que passou para a sua experiência. A caminhada simbólica até a cabine para confissão remete 

também a caminhada para a própria redenção, de volta ao amor de Deus e a paz da sua 

consciência.  

 O romance mantém a progressão narrativa no formato de padrões. Da mesma forma 

que o primeiro capítulo se encerra com a euforia da tomada de decisão, a conversa com o 

reitor; o segundo encerra-se com a descoberta da sexualidade, com o encontro com a 

juventude e o abandono da infância – o terceiro capítulo também se encerra na euforia, no 

voo. Observemos o trecho a seguir, últimas palavras do capítulo: “Another life! A life of 

grace and virtue and happiness! It was true. It was not a dream from which he would awake. 

The past was past”
135

 (JOYCE, 2001, p. 112). Stephen sente a liberdade de estar isento dos 

seus pecados, livre da possibilidade da condenação eterna. Podemos atentar também para a 

menção ao passado, The past was past, como uma instância na qual ele não mais pertence. O 

tempo volta a passar do ponto de vista linguístico com o encerramento do sermão, ele que dá 

espaço para que Stephen procure a confissão, espaço para que a ação narrativa aconteça. Da 

mesma forma que o padre Arnall abordava o tempo da sua fala como o momento presente da 

salvação, como o chamado de Deus, como no trecho: “Come to Him, poor sinner, poor vain 

and erring sinner. Now is the acceptable time. Now is the hour”
136

 (JOYCE, 2001, p. 103), 

após esse momento estático de conscientização pelo medo nas palavras do sermão, a narrativa 

retoma o seu curso e Stephen a percebe então como passado, mais uma vez como movimento, 

como voo e euforia da vida. A partir desse ponto, The past was past, a progressão temporal 

                                                           
135

 Outra vida! Uma vida de graça e virtude e felicidade! Era verdade. Não era um sonho de que não acordaria. O 

passado era passado (JOYCE, 2016, p. 180). 
136

 Vinde a Ele, pobres pecadores, pobres pecadores vãos e tresmalhados. Agora é a hora justa. Agora é o 

momento (JOYCE, 2016, p. 167). 
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retorna junto com a possibilidade de retornar a vida que ele temia ter perdido. 

 

2.2.4 Stephen descobre a sua vocação 

 

 Ao longo do quarto capítulo, percebemos que a sua estrutura segue o capítulo anterior 

de forma a manter uma proximidade, como se o quarto capítulo fosse um complemento do 

terceiro. Outro aspecto que nos chama atenção é o fato de ser consideravelmente menor em 

comparação aos outros, o que corrobora ainda mais a impressão de continuidade e conexão 

com os eventos anteriores – devido ao reduzido conteúdo narrativo e a sua continuidade em 

relação aos acontecimentos anteriores. Como veremos, a primeira impressão em relação a 

experiência temporal do personagem é a questão da rotina.  

Seguindo o encerramento do terceiro capítulo, Stephen havia sentido a euforia de ter 

sido absorvido dos seus pecados, o alívio da confissão e o retorno a vida livre depois de 

experimentar perde-la para a eternidade do inferno. Esse momento de euforia caracteriza um 

estado de elevação, aquilo que Belanger (2001) descreve como o voo do seu referencial 

mítico, Daedalus e Icarus, e que, adaptando essa estrutura narrativa mitológica a realidade do 

romance, deve ser seguido de um momento de queda, de desânimo e ponderação. Essa etapa 

da queda é introduzida pela rotina que a devoção religiosa provoca em sua vida. Observemos 

o trecho a seguir: 

 

Sunday was dedicated to the mystery of the Holy Trinity, Monday to the Holy 

Ghost, Tuesday to the Guardian Angels, Wednesday to saint Joseph, Thursday to the 

Most Blessed Sacrament of the Altar, Friday to the Suffering Jesus, Saturday to the 

Blessed Virgin Mary
137

 (JOYCE, 2001, p. 113). 

 

 Da mesma forma que os capítulos anteriores terminaram em movimentos de elevação, 

e foram seguidos pelo retorno à naturalidade da vida, o movimento que traz Stephen de volta 

o ajuda a compreender o seu desenvolvimento – e essa compreensão é marcada na estrutura 

do romance pelos padrões que se seguem ao longo da narrativa: a conversa com o reitor, a 

descoberta da sexualidade e a euforia da libertação do medo do pecado, todos esses eventos 

serviram ao amadurecimento de Stephen e compuseram a estrutura padronizada pela qual o 

romance avança. A percepção desses padrões também envolve a experiência temporal do 

personagem, pois é por meio dessa forma de desenvolvimento padronizada que o personagem 

evolui ao longo do tempo. Como podemos perceber, o capítulo inicia com a descrição da sua 
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 O domingo foi dedicado ao mistério da Santa Trindade, a segunda ao Espírito Santo, a terça aos Anjos da 

Guarda, a quarta a são José, a quinta ao Santíssimo Sacramento do Altar, a sexta ao Jesus que Sofre, o sábado à 

Santa Virgem Maria (JOYCE, 2016, p. 181). 
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rotina dia após dia, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. A 

princípio, trata-se apenas da descrição da sua rotina, sem nenhum apontamento de valor para 

sua devoção. Ela corresponde coerentemente a empolgação de ter sido absorvido, como um 

movimento natural para a dedicação religiosa. Porém, essa noção de naturalidade para a 

devoção não permanece em Stephen, ele não possui a naturalidade que a rotina exige para não 

sufocar a realidade que o cerca. Isto é, sem a naturalidade da rotina religiosa, ela própria 

absorve a percepção do tempo e sufoca o personagem, o privando de qualquer movimento 

natural. A ausência da naturalidade da rotina afeta a experiência temporal no sentido de fazer 

com que o tempo passe mais lentamente – como se os dias não fluíssem com o devido peso. A 

primeira alteração de ritmo temporal sentida por Stephen foi aquela referente à influência do 

sermão do padre Arnall no movimento narrativo do romance, isto é, durante a descrição do 

inferno, o tempo não passava como normalmente passa – não havia naturalidade. O que 

acontece nesse ponto da narrativa é um efeito semelhante, mas endossado por uma motivação 

diferente. O que motivava a diminuição do ritmo do tempo durante a descrição do inferno era 

o medo da condenação. Logo, a eternidade do inferno, motivada pelo medo, condizia com o 

efeito de sentir que o tempo não passava mais, da mesma forma que não haveria de passar se 

Stephen fosse condenado pelos seus pecados. Nesse momento, também ocorre uma 

diminuição do ritmo, porém, dessa vez ela é motivada pela rotina e pela imposição de uma 

satisfação ilusória. Ora, se Stephen foi capaz de decidir confessar os seus pecados para que 

fosse salvo, sua mente interpretou que o movimento natural seria receber a devoção na sua 

rotina com uma satisfação condizente com a euforia de ter sido salvo. Sua interpretação inicial 

foi a de que sua vida se adaptaria à devoção como forma de agradecimento pela sua salvação. 

A dedicação deveria ser natural. Observemos o trecho a seguir: 

 

Every part of his day, divided by what he regarded now as the duties of his station in 

life, circled about its own centre of spiritual energy. His life seemed to have drawn 

near to eternity; every thought, word, and deed, every instance of consciousness 

could be made to revibrate radiantly in heaven; and at times his sense of such 

immediate repercussion was so lively that he seemed to feel his soul in devotion 

pressing like fingers the keyboard of a great cash register and to see the amount of 

his purchase start forth immediately in heaven, not as a number but as a frail column 

of incense or as a slender flower
138

 (JOYCE, 2001, p. 113). 

 

 A percepção do tempo mais uma vez aponta para a eternidade, near to eternity. Porém, 
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 Cada parte de seu dia, dividido pelo que ele agora considerava serem os deveres do seu estado de vida, girava 

em torno de seu próprio contro de energia espiritual. Sua vida parecia ter se aproximado mais da eternidade; cada 

pensamento, palavra e ato, cada caso de consciência podia via a vibrar radiante no céu; e ocasionalmente essa 

sensação de uma repercussão assim tão imediata era tão intensa que ele parecia sentir a alma em devoção 

pressionando como dedos o teclado de uma grande registradora, e ver o valor de sua compra saltar 

imediatamente no céu, não como número, mas como frágil coluna de incenso ou flor de longo caule (JOYCE, 

2016, p. 182). 
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dessa vez, Stephen impulsiona uma satisfação ilusória que substitui o medo quando se tratava 

da eternidade do inferno. A eternidade do paraíso é recebida com a satisfação que ele produz 

em si mesmo. Para representar essa satisfação, ele usa uma metáfora do cash register. Como 

se a realidade eterna do paraíso pudesse ser comprada com devoção. As imagens do column of 

incense ou a slender flower são metáforas para produzir a naturalidade que ele precisa sentir 

para que suas ações em devoção façam sentido. Para que ele esteja realmente em devoção, 

considerando que a devoção não é um movimento natural, é preciso que exista uma satisfação 

palpável, nem que seja imaginária. Essa satisfação é a forma como Stephen tenta interpretar a 

sensação de eternidade, a interrupção do movimento natural do tempo. Não é a eternidade 

especificamente do inferno ou a do paraíso que interrompe o tempo, mas sim a anulação do 

movimento natural de Stephen, seja quando o desejo sexual natural era interrompido pela 

noção de pecado, como no capítulo anterior, ou quando a devoção se interpõe como a rotina 

da totalidade dos seus dias. 

 O foco do quarto capítulo como prolongamento do terceiro pode ser interpretado como 

o amadurecimento em relação aos eventos que o colocaram nessa rotina. Para confirmarmos 

que a devoção de Stephen não é um movimento natural e que a satisfação em dedicar a sua 

vida à religião é, na verdade, ilusória, podemos observar a forma como os seus sentidos 

comunicam-se com ele. Sobre a forma como Stephen sente a sua experiência, observemos o 

trecho a seguir: 

 

But he had been forewarned of the dangers of spiritual exaltation and did not allow 

himself to desist from even the least or lowliest devotion, striving also by constant 

mortification to undo the sinful past rather than to achieve a saintliness fraught with 

peril. Each of his senses was brought under a rigorous discipline
139

 (JOYCE, 2001, 

p. 115). 

 

 Como podemos perceber, o procedimento pelo qual Stephen atinge a devoção não é 

por meio de uma aproximação da santidade. O intuito principal é uma anulação dos seus 

pecados do passado, to undo the sinful past. A sua intenção voltada para o passado e não para 

o presente interrompe o fluxo das suas ações de modo que ele não pode desfazer o que já está 

feito. Isso anula a naturalidade da sua relação com a devoção. Para que fosse natural, a 

devoção deveria ser orientada para o seu futuro, para o seu futuro na religião e não para 

negociar a justificada satisfação para a sua absolvição. Stephen procede de forma a negar a 

naturalidade dos seus sentidos – by constant mortification. A narrativa propõe uma longa 
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 Mas tinha sido alertado quanto aos riscos da exaltação espiritual e não se permitia desistir nem mesmo da 

menor ou mais humilde obra de devoção, lutando também graças è constante mortificação da carne para desfazer 

o passado pecaminoso, e não para atingir uma pureza plena de perigos. Cada um dos seus sentidos era 

rigorosamente disciplinado (JOYCE, 2016, p. 184-185). 
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descrição de como ele anula cada um dos sentidos de modo a desautorizar a sua projeção 

natural. Porém, o esforço para interromper o movimento dos sentidos e ainda gerar uma 

satisfação ilusória (que deveria resultar na coerência da devoção convicta) serve ao propósito 

narrativo de apontar para o amadurecimento do personagem. A sua maturidade em construção 

determina a experiência temporal iniciada no capítulo anterior. Como nos lembrava Gibson 

(2006), a religião, representada pela igreja, funciona como um instrumento de formação, e, 

portanto, de maturidade. E a percepção dessa formação dá-se paralelamente a passagem do 

tempo – é pela passagem do tempo que ele atinge o amadurecimento necessário para se dar 

conta da ausência dessa naturalidade. Esse processo fica claro quando o próprio Stephen 

percebe a incoerência dos seus atos: 

 

To merge his life in the common tide of other lives was harder for him than any 

fasting or prayer and it was his constant failure to do this to his own satisfaction 

which caused in his soul at last a sensation of spiritual dryness together with a 

growth of doubts and scruples. His soul traversed a period of desolation in which the 

sacraments themselves seemed to have turned into dried-up sources. His confession 

became a channel for the escape of scrupulous and unrepented imperfections. His 

actual reception of the eucharist did not bring him the same dissolving moments of 

virginal self-surrender as did those spiritual communions made by him sometimes at 

the close of some visit to the Blessed Sacrament
140

 (JOYCE, 2001, p. 116). 

 

 Percebemos que ele não se satisfaz da mesma forma que se satisfazia com a rotina do 

sacramento. O momento da percepção ocorre quando ele sente que essa atitude seria um 

abandono do controle da sua própria vida – isso era a real anulação do movimento natural da 

sua vida. Diferentemente dos momentos anteriores, quando ele falou com o reitor, ou quando 

teve o encontro com a prostituta, o momento da confissão foi motivado não pela sua pura 

decisão, mas pelo impulso inútil de anular uma ação passada. Portanto, toda motivação para 

uma ação inútil é ilusória. A satisfação advinda da liberdade de falar com o reitor, ou a de 

realizar sua descoberta sexual, é genuína, pois realiza-se no presente da sua experiência e, 

portanto, obedece ao movimento natural da sua vida. Dedicar-se a igreja, por sua vez, foi um 

procedimento contrário aos que motivaram aquela satisfação genuína; seja pela inutilidade de 

anular algo passado, seja pela mortificação dos sentidos – ambas ações exaustivas e que não 

podiam render qualquer satisfação verdadeira. O efeito dessa exaustão, da mortificação dos 

sentidos, como podemos perceber, foi aquilo que Stephen caracteriza como spiritual dryness. 
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 Fundir sua vida à maré comum das outras vidas era mais difícil para ele que qualquer jejum ou oração e era 

seu fracasso constante em fazer isso para sua própria satisfação que acabava por causar em sua alma uma secura 

espiritual além de um acréscimo de dúvidas e escrúpulos. Sua alma atravessou um período de desolação em que 

os próprios sacramentos pareciam ter se tornado fontes exauridas. Sua confissão tornou-se um canal para a fuga 

de imperfeições minuciosas e de que não se arrependia. Sua efetiva recepção da Eucaristia não lhe trazia os 

mesmos momentos liquefeitos de entrega virginal que lhe renderam aquelas comunhões espirituais às vezes no 

fim de uma visita ao Santíssimo Sacramento (JOYCE, 2016, p. 186). 
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Abandonar o controle da sua própria vida significava anular a naturalidade com a qual ela 

deveria fluir. Quando Stephen percebe esse processo, quando reconhece his constant failure 

to do this to his own satisfaction, ele evolui, ele desenvolve e amadurece. É por esse processo 

que é possível reconhecer a função narrativa da igreja nesse sentido, além da experiência 

temporal do personagem. Esse momento caracteriza e conclui o movimento de queda, fall, 

resultante da elevação que havia sido aliviar-se do medo do inferno por meio da confissão. A 

sua elevação pela salvação dos pecados foi genuína, mas a mortificação dos sentidos para 

permanecer em devoção não poderia ser. Entre uma atitude e outra, entre dedicar-se por 

completo a igreja e anular os seus pecados pela confissão, existe um autoconhecimento. Uma 

percepção de que ele não pertence ao mundo da religião. Essa percepção, assim como em 

outros momentos da sua vida, veio pelo avanço da narrativa pelos padrões de flight e fall, e 

recursos como a reflexão e os questionamentos. A rotina da igreja não era para ele mais 

exaustiva do que abrir mão do seu controle sobre a própria vida. Ele questionava-se sobre o 

poder que tinha em mãos de anular o esforço da contínua devoção – e como esse poder era 

natural para sua percepção, como no trecho: “It gave him an intense sense of power to know 

that he could, by a single act of consent, in a moment of thought, undo all that he had done”
141

 

(JOYCE, 2001, p. 117). Como podemos perceber, desfazer o esforço da devoção seria um ato 

de consentimento, act of consent, e, portanto, a rotina da igreja era algo que exigia energia 

para seguir – não se esforçar configuraria um abandono, não se pode seguir devoto, nos 

termos de Stephen, sem que para isso haja uma anulação do movimento natural. Se ele não 

resistisse, se não consentisse, ele seguiria para o desejo, para os sentidos, o movimento oposto 

ao da devoção. Stephen questiona-se, inclusive, se não estaria perdendo o que ele buscava na 

religião, mesmo com toda a sua dedicação: “When he had eluded the flood of temptation 

many times in this way he grew troubled and wondered whether the grace which he had 

refused to lose was not being filched from him little by little”
142

 (JOYCE, 2001, p. 117). Ele 

não estava, de fato, buscando a graça religiosa, mas sim recusando-se a perdê-la.  

 Em meio aos questionamentos e dúvidas, Stephen retoma um fato do capítulo anterior 

para corroborar o amadurecimento que decorre desde esse evento pela sua experiência. Além 

da menção ao fato passado, ele procede com um comportamento recorrente com o qual ele já 

agiu em outro contexto: a auto argumentação. Observemos o trecho a seguir: 
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 Dava-lhe uma intensa sensação de poder saber que podia, por um único ato de consentimento, destruir tudo 

que construíra (JOYCE, 2016, p. 187). 
142

 Quando tinha superado muitas vezes a enxurrada da tentação dessa maneira ele começou a se incomodar e 

pensou se talvez a graça que se negara a perder não lhe estava sendo roubada aos poucos (JOYCE, 2016, p. 187). 
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It humiliated and shamed him to think that he would never be freed from it wholly, 

however holily he might live or whatever virtues or perfections he might attain […]. 

Perhaps that first hasty confession wrung from him by the fear of hell had not been 

good? Perhaps, concerned only for his imminent doom, he had not had sincere 

sorrow for his sin? But the surest sign that his confession had been good and that he 

had had sincere sorrow for his sin was, he knew, the amendment of his life. 

- I have amended my life, have I not? he asked himself
143

 (JOYCE, 2001, p. 118). 

 

 Como podemos perceber, Stephen chega à conclusão de que os seus atos passados são 

irrevogáveis; de que qualquer esforço para os anular seria inviável, he would never be freed 

from it wholly. O processo que o levou a esta conclusão pode ser caracterizado como ilusório, 

em relação a sua devoção e a satisfação que ele tentava produzir em si mesmo, porém, ele não 

era ilusório de forma deliberada. O movimento de seguir contra a naturalidade possuía uma 

motivação – reverter o passado com o qual ele não podia nem aceitava conviver. A motivação 

é genuína, porém o procedimento é impraticável. A noção de que não se pode reverter o 

passado provoca em Stephen diversas sensações: a sensação de poder anular o seu esforço, 

como vimos anteriormente; além da dúvida quanto a validade da sua dedicação. Entre o 

momento no qual Stephen se confessou e resolveu dedicar-se a religião até o momento no 

qual ele percebe que sua motivação não era condizente com o que ele era capaz de atingir, 

entre um ponto da narrativa e outro, percebemos o amadurecimento que se incorpora no foco 

do quarto capítulo. Ele argumenta consigo mesmo, I have amended my life, have I not?, a fim 

de verificar a validade de todo esforço e devoção. Outro aspecto que indica o amadurecimento 

atingido durante o processo é o fato de Stephen retomar o momento da confissão. No capítulo 

anterior, percebemos que o ato de se confessar produziu no personagem uma carga emocional 

muito intensa, que, por sua vez, gerou a euforia de sentir a liberdade da salvação dos seus 

pecados. Porém, a forma como Stephen retoma esse evento não carrega a mesma carga de 

emoção. Na verdade, ao retomar o momento da confissão, Stephen o faz por meio de dúvidas 

se aquele ato havia realmente sido válido, se havia sido bom para ele ou se não havia sido 

apenas motivado pelo medo do inferno. Ainda que haja a auto argumentação para confrontar o 

fato de que a confissão não partiu de motivações realizáveis, o fato de perceber e ser capaz de 

refletir sobre um evento que o afetou de forma tão intensa quando aconteceu, assim de forma 

consciente indica que o processo o fez evoluir e desenvolver-se com o aprendizado da 

experiência. 
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 Ficava humilhado e envergonhado por nunca vir a ser libertado plenamente dele, por mais que sua vida 

pudesse ser santa e pudesse ser tanta a perfeição e a virtude que viesse a atingir. [...] Talvez aquela primeira 

confissão apressada arrancada dele pelo medo do inferno não tivesse sido boa? Talvez, preocupado apenas com 

sua danação iminente, ele não tivesse sentido um arrependimento sincero por seus pecados? Mas o mais 

definitivo sinal de que sua confissão tinha sido boa e de que ele tivera um arrependimento sincero por seus 

pecados era, ele sabia, o fato de ter emendado sua vida. 

- Eu emendei a minha vida, não emendei? – ele se perguntava (JOYCE, 2016, p. 188). 
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 Podemos identificar outro momento de auto argumentação no quarto capítulo. A certa 

altura da narrativa, devido a sua dedicação, Stephen chama a atenção de um padre do colégio 

que o aborda para o convidar para seguir a vida religiosa como vocação, para ser padre. Esse é 

o ponto alto, o ápice, no qual a sua devoção é questionada na sua consciência. Se ele 

realmente estivesse dedicando-se de forma inata, o processo natural o levaria a vocação para a 

vida de padre. Porém, o que acontece é que a ausência de naturalidade o sufoca – trazendo um 

efeito já conhecido de Stephen, o que ele descreve como unrest. Observemos o trecho a 

seguir: 

 

It was a grave and ordered and passionless life that awaited him, a life without 

material cares. He wondered how he would pass the first night in the novitiate and 

with what dismay he would wake the first morning in the dormitory. The troubling 

odour of the long corridors of Clongowes came back to him and he heard the 

discreet murmur of the burning gas-flame. At once from every part of his being 

unrest began to irradiate
144

 (JOYCE, 2001, p. 123). 

 

 A sensação de unrest em Stephen sinaliza a ausência de naturalidade com a qual essa 

vida apresenta-se para ele. Ela o remete a momentos desagradáveis da sua vida, como a época 

da escola, the troubling odour of the long corridors of Clongowes. A sinalização do sufoco de 

tomar a decisão errada pela motivação errada o faz perceber que aquela vocação não era a 

dele. Stephen procede com o mesmo recurso da auto argumentação. Se lembrarmos da cena 

do jantar de Natal, na qual Stephen questionava-se sobre as atitudes da senhora Dante, ou 

ainda quando questionava a severidade dos padres durante a punição na escola, perceberemos 

que o seu comportamento é semelhante nesse ponto. Questionar a vocação para padre pela sua 

impressão negativa dessa vida também é questionar a própria igreja. Como ele havia feito, por 

meio de representantes como os padres Arnall e Dolan na escola, ou a senhora Dante no jantar 

de Natal – ambos representavam a igreja anteriormente como a vocação para padre representa 

agora. Essa vocação que Stephen descreve como passionless abrange toda a vida religiosa a 

qual ele vinha se dedicando. Seguindo o mesmo padrão pelo qual Stephen entendia que Dante 

e os padres deveriam estar certos nas suas atitudes pelo fato de representarem a igreja, aqui 

ele argumenta consigo mesmo sobre as vantagens de ser padre – tentando validar a presença 

positiva da igreja na sua consciência. Como podemos perceber no trecho a seguir: 

 

He listened in reverent silence now to the priest’s appeal and through the words he 

heard even more distinctly a voice bidding him approach, offering him secret 
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 Era uma vida solene, ordenada e desprovida de paixões aquela que estava à sua espera, uma vida sem 

preocupações materiais. Pensou como passaria a primeira noite do noviciado e com que desalento acordaria na 

primeira manhã no dormitório. O perturbador aroma dos longos corredores de Clongowes voltou à sua memória 

e ele ouviu o discreto murmúrio do fogo dos bicos de gás. Súbito de toda a parte de seu ser começou a irradiar-se 

uma inquietude (JOYCE, 2016, p. 196-197). 
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knowledge and secret power. […] He would know obscure things, hidden from 

others, from those who were conceived and born children of wrath. He would know 

the sins, the sinful longings and sinful thoughts and sinful acts, of others, hearing 

them murmured into his ears in the confessional under the shame of a darkened 

chapel by the lips of women and of girls; but rendered immune mysteriously at his 

ordination by the imposition of hands, his soul would pass again uncontaminated to 

the white peace of the altar
145

 (JOYCE, 2001, p. 122).  

 

 As vantagens que o motivam para essa vocação são de ordem pessoal. Aquilo que o 

encanta na ordem religiosa é o poder de estar próximo dos pecados alheios e manter-se em 

sua santidade, uncontaminated. Procurar pelas vantagens da vida religiosa é um procedimento 

semelhante ao de avaliar as atitudes da senhora Dante como corretas, ou achar que os padres 

tinham permissão para punir os alunos da forma severa como faziam. Partindo desse ponto de 

vista, a vida devota dos padres deveria ser vantajosa no sentido de ser mais uma representante 

da autoridade da igreja – dessa vez imposta na sua vida como vocação, como dedicação para 

sempre. Esse momento de decisão é tão importante como aqueles pelos quais Stephen passou 

em eventos anteriores. Decidir pela vocação religiosa, porém, envolve um critério que abarca 

a sua relação com a igreja desde a infância. Caso ele opte por não ser padre, essa decisão afeta 

toda a autoridade que a igreja sempre exerceu sobre a sua vida.  

 O momento da sua decisão encerra o movimento de voo e queda iniciado no capítulo 

anterior. O aspecto que o faz decidir é a questão da sua liberdade. Como no trecho a seguir: 

“Then he wondered at the vagueness of his wonder [...] at the frail hold which so many years 

of order and obedience had of him when once a definite and irrevocable act of his threatened 

to end for ever, in time and in eternity, his freedom”
146

 (JOYCE, 2001, p. 124). A percepção 

temporal dessa vez o afetava diretamente, pois contrariava a naturalidade do seu instinto de 

liberdade. O processo ocorreu da seguinte forma: primeiro Stephen questiona a validade da 

sua devoção; quando ele percebe que sua motivação não inspirava naturalidade e o sufocava, 

ele passa a questionar as vantagens pelas quais ele estaria disposto a seguir a vida de padre; 

quando esse ato, que envolve toda a sua trajetória com a igreja, ameaça a sua liberdade – 

aspecto que o coloca mais próximo da naturalidade da sua consciência, ele conclui que a sua 
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 Ouvia agora em silêncio reverente o discurso do padre e através das palavras ouvia ainda mais distintamente 

uma voz que lhe dizia para se aproximar, que lhe ofereceria um conhecimento secreto e um poder secreto. [...] 

Saberia coisas obscuras, ocultas de outros, daqueles que foram concebidos e criados como objetos da ira. 

Conheceria os pecados, os desejos pecaminosos e os pensamentos pecaminosos e atos pecaminosos dos outros, 

ouvindo-os em murmúrios que lhe chegavam aos ouvidos no confessionário sob a vergonha de uma capela 

escurecida, enunciados pelos lábios de mulheres e meninas; mas misteriosamente tornada imune em sua 

ordenação por imposição de mãos, sua alma seguiria incontaminada até a branca paz do altar (JOYCE, 2016, p. 

195). 
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 Ficou então pensando no quanto era vago esse pensamento, [...] pensou no frágil domínio que tantos anos de 

ordem e obediência tinham sobre ele quando um seu ato definido e irrevogável ameaçava destruir para sempre, 

no tempo e na eternidade, sua liberdade (JOYCE, 2016, p. 197-198). 
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liberdade determina a forma natural como sua vida deve seguir. Sem a liberdade, haverá 

sempre o sufoco do unrest e a dúvida da sua verdadeira vocação. Como podemos observar: 

“His destiny was to be elusive of social or religious orders. The wisdom of the priest’s appeal 

did not touch him to the quick. He was destined to learn his own wisdom apart from others or 

to learn the wisdom of others himself wandering among the snares of the world”
147

 (JOYCE, 

2001, p. 124). A sua decisão é apresentada em forma de revelação; tanto para o leitor como 

para o próprio Stephen. A noção de buscar a sabedoria pelo seu caminho, his own wisdom, 

corrobora com a importância da sua liberdade na tomada de decisão. Assim como no capítulo 

anterior, quando Stephen passou por um momento no qual ele se identificava com a figura de 

Lúcifer no sentido de estar ofendendo a Deus da mesma forma – e essa identificação ainda 

ecoará na sua trajetória em outro momento, a decisão de seguir a sua sabedoria isoladamente, 

apart from other, também repercutirá na sua formação nos últimos momentos de romance. 

Esse momento configura, para a formação e amadurecimento de Stephen, um ponto de virada 

no qual ele abandona a dedicação à igreja como forma de autoridade, assim como as ordens 

sociais. A partir desse momento, não há mais vestígios do questionamento a respeito do valor 

dos atos praticados por aqueles que representavam a igreja, pois a sabedoria a qual Stephen 

está dedicado deverá ser construída fora da ordem religiosa – esse era o seu destino. 

 Como já havíamos considerado, o foco desse capítulo seria a maturidade de Stephen 

por meio da sua interação com a ordem religiosa, a igreja como instrumento de sua formação, 

como diria Gibson (2006). Seguindo o padrão do voo e queda, discutido por Belanger (2001), 

para o quarto capítulo, tanto o momento específico da queda como o respectivo momento do 

voo ficam marcados de forma visual por meio de metáforas (a metáfora referente ao voo fecha 

o capítulo). A constatação de que a vida de padre não se adequaria às exigências da sua 

liberdade leva Stephen a uma revelação. Observemos o trecho a seguir: 

 

The snares of the world were its way to sin. He would fall. He had not yet fallen but 

he would fall silently, in an instant. Not to fall was too hard, too hard; and he felt the 

silent lapse of his soul, as it would be at some instant to come, falling, falling, but 

not yet fallen, still unfallen, but about to fall
148

 (JOYCE, 2001, p. 124). 

 

 Toda a ausência de naturalidade a que nos referíamos dialoga com a dificuldade a qual 

Stephen se refere. A dificuldade está em não cair, pois permanecer por meio da devoção longe 

                                                           
147

 Seu destino era escapar de ordens sociais ou religiosas. A sabedoria dos argumentos do padre não o tocou a 

fundo. Estava destinado a aprender sua própria sabedoria separado dos outros ou a aprender sozinho a sabedoria 

dos outros, errando por entre as ciladas do mundo (JOYCE, 2016, p. 198). 
148

 As ciladas do mundo eram seus caminhos de pecado. Ele iria cair. Ainda não tinha caído, mas cairia em 

silêncio, num instante. Não cair era duro demais, duro demais; e ele sentiu o silente lapso da alma, como seria 

em algum instante vindouro, caindo, caindo, mais ainda por cair, ainda sem cair, mas prestes a cair (JOYCE, 

2016, p. 198). 
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da possibilidade do pecado é um movimento exaustivo, not to fall was too hard; a queda é por 

si só natural. Diferentemente dos outros capítulos, nesse ponto, a maturidade de Stephen faz 

com ele perceba a queda como parte de sua natureza. Estar consciente da queda é uma marca 

da sua maturidade e também uma maneira de marcar o tempo pela evolução do personagem. 

A sua experiência pessoal e, portanto, temporal, proporcionou compreensão suficiente para 

refletir e concluir que a sua queda – que também ecoa o seu referencial mítico – é não apenas 

natural como também inevitável. Os caminhos que levam ao pecado são aqueles que fluem 

com a sua liberdade, portanto não há como fugir da queda sem abrir mão de ser quem ele está 

destinado a ser. 

 A narrativa no quarto capítulo faz ainda outra menção a um recurso utilizado no início 

do romance, ou seja, a modulação linguística. Como nos propomos a analisar a localização do 

tempo na linguagem, uma das formas de perceber que o tempo passou na camada linguística é 

por meio da relação de Stephen com os seus irmãos mais novos. Após o seu momento de 

revelação, ele retorna para casa e tem uma conversa com seus irmãos.  

 

He sat near them at the table and asked where his father and mother were. One 

answered: 

- Goneboro toboro lookboro atboro aboro houseboro. 

Still another removal! A boy named Fallon in Belvedere had often asked him with a 

silly laugh why they moved so often. A frown of scorn darkened quickly his 

forehead as he heard again the silly laugh of the questioner. 

He asked: 

- Why are we on the move again if it’s a fair question? 

- Becauseboro theboro landboro lordboro willboro putboro usboro outboro
149

 

(JOYCE, 2001, p. 125). 

 

 Como podemos perceber, a modulação linguística ocorre na linguagem do irmão de 

Stephen que responde a sua pergunta. A cada palavra falada, ele acrescenta a partícula boro. 

Se excluirmos todas essas partes, teremos um discurso pleno e direto, como na primeira fala: 

Gone to look at a house. Não cabe a nossa análise propor motivos para essa específica 

construção. A questão que nos chama a atenção é a percepção do tempo que passou desde o 

início do romance no qual Stephen também possuía uma linguagem modulada. Tempo 

suficiente para que os seus irmãos iniciassem o mesmo processo de evolução temporal 

                                                           
149

 Sentou ao lado delas na mesa e perguntou onde estavam o pai e a mãe. Um respondeu: 

-Foporampam opolhapar upumapá capasapá. 

Mais uma mudança! Um menino chamado Fallon no Belverede muitas vezes lhe perguntou com um riso tonto 

por que eles se mudavam tanto. Uma careta de desprezo lhe escureceu veloz a testa quando ouviu de novo o riso 

tonto do questionador. 

Ele perguntou: 

- Por que é que a gente vai mudar de novo se é que se pode saber? 

A mesma irmã respondeu: 

- Porpoquepê opô sepenhoporiopio vaipai bopotapar apá genpentepê napá rupuapá (JOYCE, 2016, p. 199). 
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localizado linguisticamente nas suas palavras. Esse recurso nos remete a infância de Stephen 

pela semelhança com a do seu irmão. Dessa forma, o tempo da infância que é percebido na 

linguagem do irmão aponta para experiência temporal de Stephen, cuja infância localiza-se 

agora no passado. Um outro aspecto nos chama atenção nesse trecho: a questão social. Mais 

uma vez a família está de mudança sob a ameaça de ser colocada para fora de casa. Quando 

comparamos essas condições com as condições sociais do início do romance, quando Stephen 

era uma criança, percebemos o tempo que passou e possibilitou essa transição da família para 

uma dificuldade financeira tão intensa. Quando excluímos a partícula boro, é possível notar a 

ameaça na fala do irmão: because the landlord will put us out. Não fica claro o motivo dessa 

situação, mas ela é de ordem financeira. Percebemos esse aspecto pelas reflexões de Stephen: 

“All that had been denied them had been freely given to him, the eldest; but the quiet glow of 

evening showed him in their faces no sign of rancour”
150

 (JOYCE, 2001, p. 125). Na posição 

de mais velho, ele viveu no passado um momento da família que não foi possível para os seus 

irmãos – percebemos pela sua reflexão a sua experiência temporal e como ele reflete sobre ela 

quando interage com os irmãos. 

 Uma vez esclarecida a relação de Stephen com os domínios da religião, ele estava 

decidido a abraçar a inevitabilidade da sua queda em função da sua liberdade. O movimento 

de queda foi ilustrado pela metáfora do pecado, “The snares of the world were its way to sin” 

(JOYCE, 2001, p. 124). Para encerrar o capítulo de acordo com o padrão flight e fall, Stephen 

também passa pela experiência visual do voo. Em dois momentos da narrativa, no formato de 

epifanias, ele presencia a imagem de figuras que remetem a ideia de voo. Primeiro, guiado 

pelo seu referencial mitológico, como no trecho: 

 

Now, at the name of the fabulous artificer, he seemed to hear the noise of dim waves 

and to see a winged form flying above the waves and slowly climbing the air. What 

did it mean? Was it a quaint device opening a page of some medieval book of 

prophecies and symbols, a hawk-like man flying sunward above the sea, a prophecy 

of the end he had been born to serve and had been following thought the mists of 

childhood and boyhood, a symbol of the artist forging anew in his workshop out of 

the sluggish matter of the earth a new soaring impalpable imperishable being?
151

 

(JOYCE, 2001, p. 130). 

 

 Esse momento é decisivo para a sua formação de artista. Nesse ponto, o referencial 
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 Tudo que lhes tinha sido negado ele recebeu de graça, o mais velho; mas o calmo brilho da tarde lhe mostrava 

no rosto deles sinal nenhum de rancor (JOYCE, 2016, p. 199). 
151

 Agora, diante do nome do fabuloso artífice, ele parecia ouvir o ruído de vagas ondas e ver uma forma alada 

voando sobre as vagas e escalando lenta o céu. O que aquilo significava? Seria um selo no topo da página de 

algum livro medieval de profecias e símbolos, homem aquilino que voava rumo ao sol por sobre o mar, profecia 

dos fins que tinha nascido para servir e que vinha seguindo pelas névoas da infância e meninice, símbolo do 

artista forjando novamente em sua oficina com a água parada da terra um novo ser alcandorado, impalpável, 

imperecível? (JOYCE, 2016, p. 206).  
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mítico do seu nome, Daedalus, assume para ele a presença de alguém que cria, de um artista. 

Nessa figura misteriosa que voa sobre as águas na direção do sol, Stephen enxerga toda a sua 

trajetória, sendo capaz de refletir sobre a sua infância e adolescência, the mists of childhood 

and boyhood. Essa imagem que ele descreve como winged form assume a forma do voo assim 

como o pecado assumiu a forma da queda. Ele enxerga não apenas o seu passado, como 

também o seu futuro profético de artificie, criador. Esse propósito preenche o espaço deixado 

pela religião. Trata-se de outro momento decisivo no seu processo de amadurecimento, a 

etapa na qual Stephen percebe o seu propósito e assume conscientemente a persona de artista. 

Esse trecho da narrativa apresenta-se em forma de epifania, ou seja, a revelação involuntária 

que, nesse caso, provocou a compreensão de um conflito e o alívio de uma angústia.  

 A imagem do voo aparece ainda na visão de uma figura feminina. Assim como Eileen 

e Emma ocuparam funções narrativas que direcionavam Stephen a compreensão de algo sobre 

sua personalidade, dessa vez, uma moça faz o papel metafórico que ilustra o voo e a euforia 

do auto reconhecimento de Stephen como artista. Nesse trecho, ele observa uma moça na 

praia: 

 

A girl stood before him midstream, alone and still, gazing out to sea. She seemed 

like one whom magic had changed into the likeness of a strange and beautiful 

seabird. Her long slender bare legs were delicate as a crane’s and pure save where an 

emerald trail of seaweed had fashioned itself as a sign upon the flesh. Her thighs, 

fuller and soft-hued as ivory, were bared almost to the hips, where the white fringes 

of her drawers were like feathering of soft white down
152

 (JOYCE, 2001, p. 131).  

 

A sua visão descreve essa moça, que não é apresentada, como um pássaro, um seabird, 

intensificando a imagem de voo que deve condizer com o estado de espírito de euforia do 

personagem. Além disso, a menção a palavra ivory resgata imagens anteriores da relação de 

Stephen com as personagens femininas: seja Eileen ou a Blessed Virgin, por exemplo, ambas 

passaram pela a associação com ivory. Esses dois momentos que compõem o encerramento do 

quarto capítulo ajudam a determinar a formação da personalidade de Stephen e a forma com a 

qual ele direciona a própria vida a partir de agora. Esses momentos também são responsáveis 

em relação a experiência temporal por finalizar a sua infância e os momentos de transição da 

sua juventude. O encerramento da infância ocorre por meio da interrupção de toda influência 

que a igreja e a religião exerceram sobre ele desde o início do romance. Como intensificadora 

da sua formação até esse ponto, a religião dá espaço para a arte e inicia-se assim uma nova 
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 Uma moça estava à sua frente em meio ao regato, imóvel e só, mirando o mar. Parecia alguém que a mágica 

tivesse transformado em imagem de estranha e linda ave marinha. Suas longas pernas nuas e esbeltas eram 

delicadas como as da cegonha e puras, a não ser onde um rastro esmeralda de algas se tinha marcado como sinal 

sobre a pele. Suas coxas, mais cheias e do tom suave do marfim, estavam nuas quase até o quadril, onde as alvas 

franjas da roupa de baixo eram como penugens de macias plumas brancas (JOYCE, 2016, p. 209). 
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etapa do desenvolvimento de Stephen, a juventude do artista. Observemos o trecho a seguir: 

“His soul had arisen from the grave of boyhood, spurning her grave-clothes. Yes! Yes! Yes! 

He would create proudly out of the freedom and power of his soul, as the great artificer whose 

name he bore, a living thing, new and soaring and beautiful, impalpable, imperishable”
153

 

(JOYCE, 2001, p. 130). Essa declaração funciona como uma resposta ao questionamento que 

acompanhou a sua primeira visão, a winged form. Inclusive, nesse trecho, Stephen repete as 

mesmas palavras: impalpable, imperishable, além da intensificação do Yes!, como resposta 

aos seus conflitos, resolvendo-os com o preenchimento da sua verdadeira vocação. Stephen 

descreve esse momento como the grave of boyhood, evidenciando a função temporal do seu 

desenvolvimento. O final desse capítulo ilustra tanto o fim de uma etapa como o início da 

dedicação à outra, à criação e à liberdade. 

 

2.2.5 O tempo da independência do artista  

 

 O quinto e último capítulo de A portrait direciona-se a alguns aspectos principais no 

processo contínuo da formação de Stephen e no desenvolvimento da sua experiência 

temporal. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é a questão da relação do personagem 

com a linguagem. O capítulo inicia-se com Stephen retornando para a universidade, 

possivelmente estava visitando a família. Nesse ponto, pela relação que ele desenvolve com a 

família, já podemos notar aspectos da sua evolução pelo ponto de vista da sua mãe. O fato de 

Stephen não manter muito contato com a família os possibilita enxergar suas mudanças de 

forma mais evidente. Sua mãe, por exemplo, associa essas mudanças a sua vivência na 

universidade. Como podemos observar no trecho a seguir: 

 

A second shrill whistle, prolonged angrily, brought one of the girls to the foot of the 

staircase. 

- Yes, father? 

- Is your lazy bitch of a brother gone out yet? 

- Yes, father. 

- Sure? 

- Yes, father. 

- Hm! 

The girl came back, making signs to him to be quick and go out quietly by the back. 

Stephen laughed and said: 

- He has a curious idea of gender if he thinks a bitch is masculine. 

- Ah, it’s a scandalous shame for you, Stephen, said his mother, and you’ll live to 

rue the day you set your foot on that place. I know how it has changed you
154

 

                                                           
153

 Sua alma se erguera da tumba da infância, recusando sua mortalha. Sim! Sim! Sim! Ele criaria altivamente a 

partir da liberdade e do poder da sua alma, como o grande artífice cujo nome carregava, uma coisa viva, nova e 

alcandorada e linda, impalpável, imperecível (JOYCE, 2016, p. 207) 
154

 Um segundo assovio agudo, prolongado enfurecidamente, trouxe uma das meninas ao pé da escada.  
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(JOYCE, 2001, p. 135). 

 

 Pela perspective da sua mãe, a mudança percebida por ela é facilmente associada à 

universidade, porém, o meio pelo qual ela desperta a sua ideia da mudança de Stephen é pelo 

uso da palavra bitch. O fato de ter sido pronunciada pelo pai de Stephen não apresenta 

novidade a sua mãe, porém a naturalidade com a qual ele brinca com o uso da palavra (em 

inglês, a palavra bitch pode referir-se tanto ao gênero feminino para cachorro, a cadela, como 

também uma situação desagradável até um significado referente a prostituta) provoca um 

desconforto nela de modo a comentar que ele ainda se arrependerá de ter ido para aquele 

lugar, that place, em referência a universidade. A sua percepção de como Stephen está 

mudado também demonstra um aspecto da sua experiência temporal na narrativa, suas 

mudanças são resultado de tudo o que ele viveu no tempo em que passou desde o início. A 

mudança, percebida pela mãe, é consequência do tempo, como ela fala: it has changed you. 

 Outra faceta linguística que também aponta para o desenvolvimento temporal de 

Stephen é a sua preocupação com as palavras e o seu alcance em relação aos idiomas. Ele 

apresenta uma relação muito mais intensa com a linguagem nesse capítulo. Se lembrarmos do 

desfecho do capítulo anterior, perceberemos que ele não aceitou seguir a carreira de padre e 

que as suas descobertas em relação ao seu destino o revelaram que ele deveria seguir a vida de 

artista promovendo para si mesmo a sua liberdade. Ao passo que ele se afastou da religião, a 

arte passou a assumir o lugar de destaque nas suas atividades. Podemos perceber isso logo no 

início pela quantidade de citações e menções a diversos autores de sua admiração: ele cita, por 

exemplo, John Henry Newman, Guido Cavalcanti, Henrik Ibsen, Ben Jonson, além de 

Aristóteles e Tomás de Aquino. A preocupação com a linguagem está relacionada com a 

experiência do tempo no sentido de que foi a sua evolução pessoal que promoveu esse 

domínio linguístico. No passado, ainda no primeiro capítulo, enquanto estava na escola, 

Stephen possuía essa mesma preocupação com as palavras, quando, por exemplo, refletia 

sobre o uso da palavra suck: “Suck was a queer word. The fellow called Simon Moonan that 

name because Simon Moonan used to tie the prefect’s false sleeves behind his back and the 

                                                                                                                                                                                     
- O que foi, pai? 

- Aquele cadelo vagabundo do seu irmão já saiu? 

- Já, pai. 

- Certeza? 

- Certeza, pai. 

- Hm! 

A menina voltou, fazendo sinais para ele se apressar e sair quietinho pelos fundos. Stephen riu e disse: 

- Ele tem uma ideia estranha de gênero se ele acha que cadela é masculino. 

- Ah, mas é de morrer de vergonha, Stephen – disse sua mãe -, e você ainda vai se arrepender do dia em que 

pisou ali. Eu é que sei o quanto você mudou depois (JOYCE, 2016, p. 214). 
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prefect used to let on to be angry. But the sound was ugly”
155

 (JOYCE, 2001, p. 6). Nesse 

estágio do seu desenvolvimento, Stephen preocupa-se com questões relacionadas ao som das 

palavras e ao sentido ao qual elas se aplicam. Porém, depois de viver a experiência temporal 

que o levou ao seu estágio atual, no capítulo cinco, sua preocupação pode ser interpretada 

como mais intensa e complexa – em vez de pensar apenas a questão imediata dos sons como 

fazia quando criança, Stephen reflete sobre a mesma palavra em diferentes idiomas. Antes, o 

seu julgamento era em termos estéticos, de beleza, the sound was ugly. Agora, ele pensa em 

termos estéticos poéticos e em relações de ritmo. Observemos o trecho a seguir: 

 

His own consciousness of language was ebbing from his brain and trickling into the 

very words themselves which set to band and disband themselves in wayward 

rhythms: 

The ivy whines upon the wall, 

And whines and twines upon the wall, 

The yellow ivy upon the wall, 

Ivy, ivy up the wall. 

Did anyone ever hear such a drivel? Lord Almighty! Who ever heard of ivy whining 

on a wall? Yellow ivy; that was all right. Yellow ivory also. And what about ivory 

ivy: 

The words now shone in his brain, clearer and brighter than any ivory sawn from the 

mottled tusks of elephants. Ivory, ivoire, avorio, ebur
156

 (JOYCE, 2001, p. 137-138). 

 

 Como podemos perceber, ao compararmos os dois momentos nos quais houve essa 

reflexão sobre palavras, entre um estágio e outro, é possível notar a evolução de Stephen. A 

maneira como ele julga o uso da palavra ivy em termos da sua construção poética, 

descrevendo a situação como drivel, como algo sem sentido, contrasta com a criança que 

julgava palavras pela beleza dos seus sons. Nessa citação, poderíamos ainda identificar outro 

aspecto que aponta para o passado, marcando a passagem do tempo. Stephen já desenvolveu 

no segundo capítulo uma relação com a palavra Ivory, aqui, repetida em diversos idiomas. Ele 

associava essa palavra com as personagens femininas de Eileen ou a descrição da Blessed 

Virgin como Tower of Ivory.  

                                                           
155

 Puxa era uma palavra esquisita. O menino chamou o Simon Moonan disso porque o Simon Moonan ficava 

amarrando as mangas falsas do bedel pelas costas dele e o bedel fingia que estava bravo. Mas o som era feio 

(JOYCE, 2016, p. 24). 
156

 Sua própria consciência da linguagem lhe sumia do cérebro e escorrendo para as próprias palavras que se 

punham a se reunir e desunir em ritmos audaciosos: 

 

A hera estava na parede, 

Estava e era a hera enfim, 

A hera espera na parede, 

Hera, era, o mar, o fim. 

 

Será que alguém já ouviu bobagem maior? Deus Todo-Poderoso! Quem foi que já ouviu falar de hera esperando 

na parede. Hera na parede; tudo bem. O mar e o fim também. E que tal marfim? 

A palavra agora lhe brilhava no cérebro, mais clara e luminosa que qualquer marfim cerrado das presas ebúrneas 

do elefante. Ebur, avorio, ivoir, ivory (JOYCE, 2016, p. 219). 



125 
 

 O tempo que percebemos quando comparamos o atual estágio de Stephen com a sua 

época de infância é identificado na narrativa à medida que o personagem se desenvolve. Esse 

tempo não é apontado tematicamente, é possível percebermos pelo acompanhamento que a 

narrativa nos permite fazer pelo processo de amadurecimento de Stephen. Outro aspecto atual 

que remete a traços da sua personalidade enquanto criança é a questão de identificar-se como 

inferior intelectualmente em relação a algum referencial que ele deseja alcançar. No primeiro 

capítulo, Stephen reflete sobre o seu momento na escola, quanto tempo haveria de passar para 

que chegasse ao nível dos alunos mais avançados, como no trecho: “It pained him that he did 

not know well what politics meant and that he did not know where the universe ended. He felt 

small and weak. When would he be like the fellows in poetry and rhetoric?”
157

 (JOYCE, 

2001, p. 11). Nesse altura da narrativa, o seu referencial de intelectualidade são os colegas que 

estão em classes mais avançadas, the fellows in poetry and rhetoric. Atualmente, o referencial 

de Stephen mostra-se mais avançado tanto em intensidade como em alcance. Esse traço da sua 

personalidade enquanto criança o fazia querer ser como os seus colegas, entender de política 

ou dos limites do universo. No seu momento atual, ele reflete sobre o seu papel no espaço de 

toda a cultura da qual ele faz parte, o seu referencial de intelectualidade são nomes como o 

poeta romano Horácio (65 a.C – 8 a.C), por exemplo. No trecho a seguir, Stephen menciona 

uma insatisfação que ecoa a mesma personalidade da sua infância, porém em um tempo e 

estágio de desenvolvimento mais avançado:  

 

[...] it wounded him to think that he would never be but a shy guest  at the feast of 

the world’s culture and that the monkish learning, in terms of which he was striving 

to forge out an esthetic philosophy, was held no higher by the age he lived in than 

the subtle and curious jargons of heraldry and falconry
158

 (JOYCE, 2001, p. 138). 

 

 Como podemos perceber, suas preocupações apresentam-se mais avançadas em 

relação ao seu momento de criança. Pensar em termos da sua própria estética filosófica o 

coloca em um tempo diferente daquele do Stephen que se preocupava em aprender o 

significado de política. Atualmente, Stephen reflete em relação a toda a cultura, the feast of 

the world’s culture. Essa reflexão, no entanto, o incomoda da mesma forma que já o 

incomodou anteriormente. As palavras, inclusive, mostram-se muito próximas: it pained him 

e it wounded him, respectivamente para o primeiro e quinto capítulo. 

                                                           
157

 Ele sofria por não saber direito o que significava a política e por não saber onde o universo acabava. Estava se 

sentindo pequeno e fraco. Quando é que ele seria como os alunos maiores da poesia e da retórica? (JOYCE, 

2016, p. 30). 
158

 [...] lhe fazia mal pensar que nunca passaria de um hóspede tímido no festim da cultura mundial e que o saber 

monacal, em cujos termos tentava forjar uma filosofia estética, não era mais considerado nos tempos em que 

vivia do que os sutis e curiosos jargões da heráldica e da falcoaria (JOYCE, 2016, p. 220). 
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Esse procedimento, tanto na questão da preocupação com as palavras nos momentos 

citados, no primeiro e no quinto capítulo, como também essa questão de se sentir inferior em 

relação aos seus referenciais de intelectualidade, provoca na estrutura da narrativa uma 

aproximação com a consciência de Stephen. Quando observamos dois momentos da sua 

trajetória, percebemos a sua evolução enquanto personagem no processo de aproximar-se dos 

seus pensamentos, daqueles que compõem a sua personalidade. Nessa aproximação, podemos 

perceber também a evolução temporal entre um momento e outro através das mudanças 

sofridas pelo personagem na sua experiência temporal. Na sua análise do romance To the light 

house, de Virginia Woolf, Auerbach (2002, p. 483) sugere que esse procedimento é 

característico do romance moderno: “A intenção de aproximação da realidade autêntica e 

objetiva mediante muitas impressões subjetivas, obtidas por diferentes pessoas, em diferentes 

instantes, é essencial para o processo moderno que estamos considerando”. No caso de A 

portrait, por esse procedimento acima, podemos identificar essa aproximação da realidade, da 

consciência do personagem. Porém, ela não se dá por meio das impressões de diferentes 

pessoas, ela dá-se por meio das impressões do mesmo personagem em diferentes etapas da 

sua vida. Não se trata de personagens diferentes, como podemos ver, Stephen carrega os 

mesmos traços da sua personalidade, porém, a experiência temporal provoca o efeito de 

aproximação da sua consciência fazendo com que as impressões sejam apreendidas em 

tempos diferentes, no caso, no primeiro e no quinto capítulo, por exemplo. 

No quinto capítulo, a questão da linguagem afeta o desenvolvimento de Stephen 

paralelamente a outra questão: a sua identidade. Em capítulos anteriores, a religião afetava o 

personagem de modo a servir como um impulso para a sua evolução; por meio da sua relação 

com a igreja, foi possível que Stephen percebesse que não tinha vocação para padre e, então, 

seguisse para o que realmente era a sua vocação – esse processo funciona em termos de 

amadurecimento. No capítulo atual, a questão da identidade – que identificamos para nossa 

pesquisa como a forma pela qual o personagem identifica-se em termos de nacionalidade, 

linguagem, religião e família, ou seja, o conjunto que compõe os aspectos que o fazem ser 

quem é pela sua própria perspectiva – ainda não está resolvida como a da religião. Em certo 

ponto da narrativa, Stephen chega mais cedo a uma aula e tem uma conversa com um reitor 

dos estudos. Observemos um trecho dessa conversa: 

 

- […] You must choose the pure oil and you must be careful when you pour it in not 

to overflow it, no to pour in more than the funnel can hold. 

- What funnel? asked Stephen. 

- The funnel through which you pour the oil into your lamp.  

- That? said Stephen. Is it called a funnel? It it not a tundish? 
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- What is a tundish? 

- That. The... funnel. 

- Is that called a tundish in Ireland? asked the dean. I never heard the word in my 

life. 

- It is called a tundish in Lower Drumcondra, said Stephen, laughing, where they 

speak the best English
159

 (JOYCE, 2001, p. 145) 

 

Podemos perceber que existe uma tensão entre a posição de inglês do dean of studies e 

a posição de irlandês de Stephen. Durante a conversa, mais uma vez, a presença de uma 

palavra suscita uma questão maior e aponta para aspectos da personalidade do personagem. 

Tanto a nacionalidade como o idioma são aspectos que influenciam o processo de Stephen de 

evoluir e amadurecer. Assim como a religião o sufocava, a ideia de nação e a qual idioma 

pertence a sua linguagem também o restringe no seu processo de identificar-se consigo 

mesmo. No diálogo acima, Stephen foi identificado como irlandês, mas ele refutou essa 

impressão, apontando para a qualidade do idioma inglês que estava associada à palavra que 

ele usou e ao lugar onde ela é utilizada: where they speak the best English. Podemos 

interpretar a reação de Stephen como se ele estivesse julgando a situação em uma perspectiva 

hierárquica. Como se a sua nacionalidade o colocasse abaixo do dean of studies. Esse 

desconforto fica claro pelas considerações do próprio Stephen, observemos o trecho a seguir: 

 

- The language in which we are speaking is his before it is mine. How different are 

the words home, Christ, ale, master, on his lips and on mine! I cannot speak or write 

these words without unrest of spirit. His language, so familiar and so foreign, will 

always be for me an acquired speech. I have not made or accepted its words. My 

voice holds them at bay. My soul frets in the shadow of his language
160

 (JOYCE, 

2001, p. 146). 

 

 Pelas suas palavras, percebemos que a sua impressão é negativa em relação à questão 

do idioma. Ele não identifica o idioma inglês como pertencente aos irlandeses, mas também é 

a língua por meio da qual ele se expressa. Esse conflito o coloca novamente em meio à 

sensação que marca os momentos nos quais alguma força o sufocou e dos quais foi preciso 
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 - [...] Você deve escolher um óleo puro e deve tomar cuidado quando verte o óleo para ele não transbordar, 

para não colocar mais do que comporta o funil. 

- Funnel? – perguntou Stephen, repetindo a palavra. 

- O funil que você usa para colocar o óleo na lâmpada. 

- Aquilo? – disse Stephen. – O nome daquilo também é funnel? Não é tundish? 

- O que seria um tundish? 

- Isso aí. Esse... esse funil. 

- Eles dizem assim aqui? – perguntou o decano. – Eu nunca ouvi essa palavra na vida. 

- O nome é tundish em Lower Drumcondra – disse Stephen, rindo -, onde se fala o melhor inglês (JOYCE, 2016, 

p. 231). 
160

 - A língua em que nós estamos conversando é dele antes de ser minha. Como são diferentes na boca dele e na 

minha voz palavras como home, Christ, ale, master! Eu não posso dizer nem escrever essas palavras sem que 

meu espírito se inquiete. A língua dele, tão familiar e tão estrangeira, será sempre para mim uma segunda língua. 

Eu não criei nem aceitei suas palavras. Minha voz as mantém afastadas. Minha alma se agita à sombra de sua 

língua (JOYCE, 2016, p. 232). 
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libertar-se, ou seja, o unrest. O que o sufoca nesse aspecto é a impossibilidade de aceitar 

escrever em um idioma que não o pertence. A necessidade de seguir escrevendo, no entanto, o 

coloca no que ele descreve como unrest of spirit – o conflito de estar preso a uma língua que é 

familiar e foreign ao mesmo tempo. Em outros momentos, essa sensação, em relação aos 

desejos sexuais, por exemplo, servia como um indicador de que ele deveria agir pela sua 

própria determinação. Assim como os desejos e curiosidades sexuais, ou a dúvida em relação 

a tornar-se padre, o conflito em relação ao idioma mostra-se como um obstáculo a ser 

vencido.  

Esse ambiente conflituoso para o seu idioma dialoga também com a questão do avanço 

intelectual. As preocupações linguísticas apontam para o seu estágio de amadurecimento. Ele 

é um personagem que transita entre os idiomas, entre as linguagens, e esse aspecto foi 

construído dentro de uma experiência temporal. Outra forma de observar a relação conflituosa 

com os idiomas é através de um dos diálogos de Stephen com seu amigo Cranly: 

 

Stephen, checked by the crowd at the door, halted irresolutely. From under the wide 

falling leaf of a soft hat Cranly’s dark eyes were watching him. 

- Have you signed? Stephen asked. 

Cranly closed his long thin-lipped mouth, communed with himself an instant and 

answered: 

- Ego habeo. 

- What is it for? 

- Quod? 

- What is it for? 

Cranly turned his pale face to Stephen and said blandly and bitterly: 

- Per pax universalis
161

 (JOYCE, 2001, p. 150). 

 

 Como podemos perceber, os dois personagens dialogam em uma mistura de inglês 

com latim. Cranly utiliza o distanciamento de um idioma diferente para expressar sua 

insatisfação, respondendo bitterly. Porém, o aspecto que aponta para o conflito entre os 

idiomas na consciência de Stephen é a forma como Cranly compõe a estrutura da sua resposta 

e na forma como o diálogo permanece funcional. Para a pergunta: have you signed?, Cranly 

apresenta uma resposta incoerente com o latim. Sua resposta, Ego habeo, é uma tradução 

direta do inglês que motivou a sua resposta, isto é, I have. A resposta para essa pergunta 
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 Stephen, detido pela aglomeração à porta, parou indeciso. De sob a larga aba caída de um chapéu desabado os 

olhos negros de Cranly o observavam. 

- Você assinou? – Stephen perguntou. 

Cranly fechou a boca de lábios finos, comungou sozinho um tempo e respondeu: 

- Ita, signavi. 

- E é para quê? 

- Quod? 

- E é para quê? 

Cranly virou o rosto pálido para Stephen e disse ameno e azedo: 

- Per pax universalis (JOYCE, 2016, p. 238-239). 
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apresentada em latim demonstra mais o distanciamento pessoal entre os personagens por meio 

de um desentendimento, ou algum desconforto, do que a opção por responder em latim pelo 

fato de dominar o idioma. Contextualmente falando, a amizade de Stephen e Cranly não 

estava fluindo de forma positiva pois os dois estavam se desentendendo. Essa camada 

linguística do diálogo só é possível, no entanto, pelo mútuo domínio do latim. Os dois 

personagens possuem esse nível de alcance linguístico, tanto no caso de Stephen como no de 

Cranly. Esse diálogo apresenta significados que não são explícitos (a tensão entre os 

personagens) por meio da relação conflituosa que eles mantêm com a linguagem. No caso de 

Stephen, essa relação também dialoga com a sua sensação de unrest por não falar em um 

idioma ao qual ele pertença naturalmente, e não de forma adquirida, seja o inglês ou o latim. 

 A relação desenvolvida por Stephen com a sua nacionalidade é semelhante àquela que 

ele desenvolve com o seu idioma, ambos, nação e língua, representam figuras de autoridade 

que sufocam o seu desenvolvimento, o seu voo metafórico. Em outra conversa, dessa vez com 

o seu amigo Davin, Stephen discute questões que se apresentam como relacionadas a sua 

identidade de irlandês – como aquelas percebidas na conversa com o dean of studies. Estando 

insatisfeito tanto com a sua nacionalidade irlandesa como com o seu idioma inglês, Stephen 

gera uma contínua insatisfação, um impasse. Trata-se de um conflito que a sua evolução 

precisa resolver para continuar desenvolvendo-se. Por exemplo, podemos perceber esse 

conflito pelas palavras do seu amigo Davin: “- I can’t understand you, said Davin. One time I 

hear you talk against English literature. Now you talk against the Irish informers. What with 

your name and your ideas – Are you Irish at all?”
162

 (JOYCE, 2001, p. 156). Aos olhos dos 

seus colegas, esse impasse mostra-se como uma incoerência. Como ele pode não aceitar o 

idioma inglês, e, ao mesmo tempo, recursar-se a abraçar o idioma e a nacionalidade irlandesa, 

como fazem os nacionalistas? Essas questões, do ponto de vista pessoal, embora pareçam ser 

apenas incoerência, funcionam como instrumentos de amadurecimento, de autodescoberta – 

como a religião serviu em capítulos anteriores. O foco de Stephen é livre e independente, sem 

as amarras de qualquer instância que possa possivelmente colocar-se acima da sua liberdade. 

Como ele próprio responde a Davin: “- This race and this country and this life produced me, 

he said. I shall express myself as I am”
163

 (JOYCE, 2001, p. 156). A postura de um irlandês 

que utiliza um idioma estrangeiro (inglês) como forma de expressão, bem como a de um 
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 - Eu não consigo te entender – disse Davin. – Uma hora eu te ouço falar mal da literatura inglesa. Agora você 

fala mal dos informantes irlandeses. Com esse seu nome e essas ideias... Você é irlandês, afinal? (JOYCE, 2016, 

p. 248). 
163

 - Esta raça e esta terra e esta vida me geraram – ele disso. – Eu hei de me expressar como sou (JOYCE, 2016, 

p. 249). 
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irlandês que opta por um nacionalismo acrítico em função de uma nacionalidade que não o 

representa, provoca em Stephen o unrest que o provocava a possibilidade de tornar-se padre 

abrindo mão de ser quem realmente é. A única forma de preservar sua liberdade e identidade 

intacta seria construindo a sua própria forma de expressão, myself as I am. A busca por essa 

forma pessoal de expressão é o conflito que move o quinto capítulo e engloba todas as 

questões de idioma e identidade de Stephen. Para o próprio personagem, todas essas questões 

apresentam-se da mesma forma, como objeções que o sufocam e o impedem de encontrar a 

própria expressão. Como Stephen explica em suas palavras no trecho a seguir: 

 

- The soul is born, he said vaguely, first in those moments I told you of. It has a slow 

and dark birth, more mysterious than the birth of the body. When the soul of a man 

is born in this country there are nets flung at it to hold it back from flight. You talk 

to me of nationality, language, religion. I shall try to fly by those nets
164

 (JOYCE, 

2001, p. 157). 

 

 Como podemos perceber, seja a nacionalidade, a linguagem ou a religião, todos esses 

fatores apresentam-se como obstáculos: como nets. O objetivo de Stephen é superá-los pelo 

seu próprio esforço. Esse processo de superação coincide com a progressão narrativa dos 

padrões que ajudam a determinar o ritmo do romance, a questão do voo e queda, flight and 

fall. O movimento de voo, nos capítulos anteriores, configura aquilo que impulsiona o 

amadurecimento de Stephen: seja a euforia de falar com reitor, a descoberta da sexualidade, a 

alegria de estar salvo dos pecados ou a satisfação em descobrir a sua verdadeira vocação. 

Nesse ponto, o movimento do voo também configura uma marca de desenvolvimento e, 

portanto, uma progressão da experiência temporal. Quando Stephen apresenta suas intenções 

por meio da imagem do voo, fly by those nets, ele intensifica a forma padronizada pela qual o 

romance tem progredido, do ponto de vista do tempo da narrativa. Nesse caso, o 

amadurecimento pressupõe a resolução de questões sobre a forma com a qual ele se identifica. 

 Um dos aspectos que nos ajudam a compreender a progressão temporal do romance 

por meio da linguagem é a temática da estética, presente em parte das conversas que compõe 

o quinto capítulo. Em uma conversa com seu amigo Lynch, Stephen discorre sobre a teoria 

filosófica que ele está desenvolvendo: 

 

- […] Beauty expressed by the artist cannot awaken in us an emotion which is 

kinetic or a sensation which is purely physical. It awakens, or ought to awaken, or 

induces, or ought to induce, an esthetic stasis, an ideal pity or an ideal terror, a stasis 

                                                           
164

 - A alma nasce – ele disse vagamente – primeiro naqueles momentos de que eu te falei. Ela tem um parto 

lento e negro, mais misterioso que o do corpo. Quando a alma de um homem nasce nessa terra, ela encontra 

redes lançadas para impedir seu voo. Você me fala de nacionalidade, língua, religião. Eu vou tentar voar e 

escapar dessas redes (JOYCE, 2016, p. 249). 
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called forth, prolonged, and at last dissolved by what I call the rhythm of beauty
165

 

(JOYCE, 2001, p. 159). 

 

 Em sua proposta teórica, Stephen propõe-se a desenvolver uma definição de beleza, e 

para isso, ele utiliza das ideias de filósofos como Aristóteles e Tomás de Aquino. A temática 

da estética por si só não expressa de forma muito evidente a progressão temporal por meio da 

linguagem. Porém, quando comparamos o nível, a profundidade, da temática que compunha a 

consciência de Stephen no passado, na infância, com as suas preocupações atuais, percebemos 

a sua evolução. Essa progressão é percebida pelo seu discurso, pelos temas que percorrem a 

sua mente, e pela forma como lida com eles. Observemos um trecho do primeiro capítulo do 

romance: “How far away they were! There was cold sunlight outside the window. He 

wondered if he would die. You could die just the same on a sunny day. He might die before 

his mother came”
166

 (JOYCE, 2001, p. 16). No primeiro capítulo, Stephen preocupava-se com 

a possibilidade de morrer antes da sua mãe chegar, porque havia pegado um resfriado – suas 

considerações envolvem o argumento de que é possível morrer em um sunny day. Esses 

apontamentos condizem com o seu estágio de desenvolvimento, com a sua infância. Da 

mesma forma que discutir a natureza da emoção desperta pela apreensão estética do ponto de 

vista filosófico também condiz com o seu atual estágio de desenvolvimento. Nos dois pontos 

da narrativa, sobretudo na comparação dos dois, é possível notar o tempo do personagem pela 

linguagem desenvolvida por ele. À medida que Stephen cresce e desenvolve-se, a sua 

linguagem acompanha a sua evolução, cresce junto com ele. Portanto, o tempo progride por 

meio da linguagem. 

 Do ponto de vista estrutural, a organização do quinto capítulo é repleta de diálogos. 

Como podemos perceber, Stephen expressa-se por meio de conversas com seus colegas, seja 

Cranly, Davin ou Lynch, ou ainda o dean of studies. Sendo uma parte considerável do 

capítulo dedica aos diálogos, essa estrutura também afeta a experiência temporal do romance. 

Quando pensamos a progressão temporal da narrativa durante o diálogo, temos uma noção de 

imediatismo – pelo fato dos diálogos proporcionarem essa aproximação com o personagem. 

Ainda que exista a presença do narrador direcionando o diálogo, normalmente com passagens 

no passado (Stephen said, said the dean ou Cranly turned his pale face to Stephen and said), 
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 - [...] A beleza expressa pelo artista não pode despertar em nós uma emoção que seja cinética ou uma 

sensação que seja puramente física. Ela desperta , ou deveria despertar, ou induz, ou deveria induzir, uma estase 

estética, uma piedade e um terror ideais, uma estase evocada, prolongada, e finalmente dissolvida no que eu 

chamo de ritmo da beleza (JOYCE, 2016, p. 253). 
166

 Como eles estavam longe! Havia fria luz do sol do outro lado da janela. Ele pensou se por acaso ia morrer. 

Dava para você morrer do mesmo jeito num dia de sol. Ele podia morrer antes de a mãe chegar (JOYCE, 2016, 

p. 38). 
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o momento dos diálogos promove uma diminuição da distância em relação aos personagens, 

devido ao fato de interagirmos diretamente com suas palavras em discurso direto. Em seu 

estudo sobre o tempo no romance, Mendilow (1972, p. 124) afirma em relação a nossa 

percepção temporal: “O romancista moderno usará comumente uma ou mais das três maneiras 

de enganar a razão do leitor e encorajar sua imaginação a perder-se no tempo: o método 

dramático, o uso pródigo dos diálogos, e o ponto de visualização restrito”. Em A portrait, 

podemos identificar tanto o uso dos diálogos, sobretudo no quinto capítulo, e do ponto de 

visualização restrito, que ficará mais evidente ao tratarmos do final do romance, como 

também a questão do método dramático. Por definição, “O método dramático é o método da 

apresentação direta, e visa das ao leitor a sensação de estar presente, aqui e agora, na cena da 

ação” (BEACH, 1932, p. 148 apud MENDILOW, 1972, p. 124). Essa sensação pode ser 

percebida, por exemplo, quando acompanhamos a presença da voz de Stephen por si mesmo 

ganhar mais espaço, através do contato com as suas próprias palavras, em discurso direto – 

promovendo a aproximação do leitor com o personagem. A presença dessas conversas pode 

indicar tanto o imediatismo temporal com o qual a narrativa avança como também, 

tematicamente, esse aumento da voz do próprio personagem em relação também ao narrador. 

Nesse ponto, estamos mais próximos de Stephen porque podemos ter acesso a algumas de 

suas impressões diretamente do seu discurso. Em alguns trechos desse capítulo, ainda 

podemos encontrar uma linguagem híbrida na qual as palavras do narrador influenciam-se 

pela subjetividade de Stephen, porém a presença constante dos diálogos amplia o alcance da 

voz do personagem em seu próprio domínio. Em relação à impressão do leitor sobre os 

diálogos, Mendilow (1972, p. 127) afirma: “O uso pródigo do diálogo é um elemento 

importante no método dramático, e é talvez o meio mais óbvio de produzir a ilusão do 

presente e do imediato no leitor”. 

 Ao longo de sua formação de artista, paralela à sua formação pessoal, Stephen vem 

adquirindo uma qualidade poética ao seu discurso. Seus temas de interesse dividem-se entre a 

estética filosófica e a poesia. Como a questão da linguagem desenvolve uma intensa presença 

na forma como ele localiza-se em seu estágio de desenvolvimento atual, a poeticidade do seu 

discurso também influencia a linguagem pela qual ele se expressa. Essa característica poética 

do seu discurso corrobora a ideia de que a linguagem evolui paralelamente ao tempo ao longo 

da narrativa – percebemos esse aspecto pela complexidade atingida nesse estágio da vida do 

personagem. Observemos o trecho a seguir: 

 

Towards dawn he awoke. O what sweet music! His soul was all dewy wet. Over his 

limbs in sleep pale cool waves of light had passed. He lay still, as if his soul lay 
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amid cool waters, conscious of faint sweet music. His mind was waking slowly to a 

tremulous morning knowledge, a morning inspiration. A spirit filled him, pure as the 

purest water, sweet as dew, moving as music. But how faintly it was inbreathed, 

how passionlessly, as if the seraphim themselves were breathing upon him!
167

 

(JOYCE, 2001, p. 167). 

 

 Nesse ponto da narrativa, Stephen acaba de acordar com a inspiração para escrever um 

poema. O procedimento que encontramos nessa passagem converge a poeticidade temática do 

personagem com a poeticidade estrutural da narrativa. Da mesma forma que o tempo da sua 

infância, por exemplo, era localizado na linguagem pelo uso da modulação linguística, esse 

estágio da sua vida, início da vida adulta, pode ser localizado na linguagem, dentre outras 

formas, pela complexidade assumida pelo seu discurso. No trecho acima, podemos perceber 

diversos recursos linguísticos que constroem essa atmosfera poética coerente com o tema da 

cena. Por exemplo, ele inicia o trecho com uma inversão dos termos da frase. A frase Towards 

dawn he awoke sofre uma modificação, pois ao invés de termos uma estrutura convencional 

na qual o sujeito introduz a frase para ser seguido pelo verbo, por exemplo, He awoke towards 

dawn, temos uma frase que inverte essa ordem. O efeito produzido por esse recurso é o da 

criação da poeticidade atmosférica desse trecho. Esse mesmo efeito pode ser percebido no 

trecho: Over his limbs in sleep pale cool waves of light had passed, no qual, aplicando a 

mesma ideia, teríamos Pale cool waves of light had passed over his limbs in sleep. Esse 

recurso é identificado como uma figura de linguagem que pode ser encontrada, por exemplo, 

na poesia: o hipérbato. Podemos encontrar esse efeito na peça Measure for Measure, de 

Shakespeare, na citação: “Well, heaven forgive him! and forgive us all! Some rise by sin, and 

some by virtue fall”
168

 (SHAKESPEARE, 1994, p. 791). Aplicando a mesma lógica, a ordem 

convencional da última frase seria: Some rise by sin, and some fall by virtue. A função desse 

recurso vai desde ampliar a liberdade do poeta para adaptar a frase à rima ou à métrica, até 

simplesmente reproduzir a intenção poética associada a essa inversão. No trecho acima em A 

portrait, percebemos a sua função como uma forma de convergir a temática que permeava a 

consciência de Stephen, ou seja, a inspiração poética, com a estrutura da linguagem híbrida do 

narrador no trecho, influenciada por esse momento subjetivo do personagem. Além da 

questão do hipérbato, podemos identificar também outros recursos que distorcem a linguagem 
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 Perto da aurora ele acordou. Ah, que música mais doce! Sua alma estava toda orvalho e umidade. Por sobre 

seus membros no sono ondas frescas e claras de luz repassaram. Jazia imóvel, como se jazesse sua alma em meio 

a frescas águas, consciente de suave música leve. Sua mente despertava lenta para um trêmulo conhecimento 

matinal, inspiração matinal. Um espírito o preenchia, puro como a mais pura água, doce como orvalho, 

comovente como música. Mas como se fazia inspirar leve, desapaixonadamente, como se os próprios serafins 

estivessem respirando sobre ele! (JOYCE, 2016, p. 265). 
168

 Bem, que o céu o perdoe, perdoando também, a todos nós! Uns sobem à custa do pecado, outros caem por 

causa da virtude (SHAKESPEARE, 1978, p. 130). 
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para atingir esse efeito poético. Como, por exemplo, outras figuras de linguagem como: a 

prosopopeia, no trecho his mind was walking slowly, que atribui características do 

personagem à sua mente (na qualidade objeto inanimado); e a sinestesia no trecho: what sweet 

music, que atribui um registro sensorial ao adjetivo sweet diferente daquele que se adequa ao 

referencial music. Ou seja, ampliando a apreensão da ideia de música para registros sensoriais 

de gosto, paladar. O trecho também apresenta algumas metáforas como a associação do corpo 

de Stephen com o substantivo limbs que pode caracterizar os membros do corpo, mas 

normalmente refere-se a galhos de uma árvore. Dessa forma, a inspiração que preenche a 

consciência do personagem, a morning inspiration, atinge a linguagem nessa etapa da sua 

vida tanto no tema como na estrutura no trecho por meio dos recursos que podemos 

identificar. 

 O momento de inspiração de Stephen para escrever o poema possui uma relação direta 

com a personagem de Emma, presente desde a sua infância. No segundo capítulo, Stephen, 

enquanto criança, cogitava a possibilidade de beijá-la, e também escrevia poemas para ela. 

Nesse ponto, a personagem retorna e temos uma relação temporal que se desenvolve entre um 

momento e outro. No segundo capítulo, nós acompanhamos o processo criativo de Stephen ao 

elaborar os versos inspirados pelo episódio no bonde, no qual ele pensou em dar-lhe um beijo. 

Observemos o trecho a seguir: 

 

On the first line of the page appeared the title of the verses he was trying to write: 

To E-C-. He knew it was right to begin so for he had seen similar titles in the 

collected poems of Lord Byron. When he had written this title and drawn an 

ornamental line underneath he fell into a daydream and began to draw diagrams on 

the cover of the book. 

[…] 

Now it seemed as if he would fail again but, by dint of brooding on the incident, he 

thought himself into confidence. During this process all those elements which he 

deemed common and insignificant fell out of the scene. There remained no trace of 

the tram itself nor of the tram-men nor of the horses: nor did he and she appear 

vividly. The verses told only of the night and the balmy breeze and the mainden 

lustre of the moon
169

 (JOYCE, 2001, 52-53). 

 

 Nesse momento da vida de Stephen, a prática poética é apenas sugerida. Ela não 

incorpora a estrutura da linguagem, como no trecho do momento em que ele acordou. Além 
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 Na primeira linha da página aparecia o título dos versos que tentava escrever: para E... C... Ele sabia que se 

podia começar assim, pois tinha visto títulos parecidos nos poemas reunidos de Lord Byron. Depois de escrever 

seu título e de desenhar uma linha ornamental embaixo dele, começou a sonhar de olhos abertos e a desenhar 

diagramas para cobrir o caderno todo. 

[...] 

Agora parecia que ia fracassar de novo, mas, de tanto refletir sobre aquele incidente, conseguiu si instilar 

confiança. Durante esse processo todos os elementos que julgava comuns e insignificantes sumiram da cena. Não 

restou mais vestígio do bonde propriamente dito nem dos homens ou dos cavalos do bonde: nem mesmo ele e ela 

apareciam vividamente. Os versos falavam apenas da noite e da brisa fresca e do coruscar virginal da lua 

(JOYCE, 2016, p. 92-93). 
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disso, o seu processo criativo é indeterminado. Ele não tem completa noção de onde seus 

versos devem chegar. A prática é suficiente por si só. Como podemos perceber, ele começa 

com uma intenção e acaba falando de outros aspectos, que nem sequer incluíam a inspiração 

inicial do poema, E-C-, em relação a Emma. Percebemos também que o seu reconhecimento 

enquanto poeta ainda não está formado, pois ele baseia-se no formato de Lord Byron, ou seja, 

sua identidade poética não alcança a autenticidade que viria a alcançar no futuro. Mesmo com 

a dificuldade de concentração, ele consegue escrever, ainda que não seja o que ele havia 

planejado no início. No quinto capítulo, por sua vez, observamos outro processo criativo 

realizado para a mesma fonte de inspiração, podemos observar a reflexão de Stephen sobre o 

tempo passado desde as suas tentativas poéticas na infância. Observemos o trecho a seguir: 

 

He had written verses for her again after ten years. Ten years before she had worn 

her shawl cowlwise about her head, sending sprays of her warm breath into the night 

air, tapping her foot upon the glassy road. It was the last tram; the lank brown horses 

knew it and shook their bells to the clear night in admonition. 

[…] 

Ten years from that wisdom of children to his folly. If he sent her the verses? They 

would be read out at breakfast amid the tapping of egg-shells. Folly indeed!
170

 

(JOYCE, 2001, p. 171). 

 

 Nesse ponto da narrativa, Stephen também escreve os versos que foram inspirados em 

Emma. Através da comparação entre um evento e outro, podemos perceber a progressão do 

tempo tanto do ponto de vista temático, declarado por Stephen na voz do narrador, He had 

written verses for her again after ten years. A declaração do tempo passado, dos dez anos 

entre um contexto e outro, marca a experiência temporal do personagem. Porém, não apenas 

do ponto de vista temático, ao compararmos a personalidade de Stephen em um momento e 

em outro, percebemos que ele carrega traços semelhantes da sua personalidade. Da mesma 

forma que ele hesitava em beijar Emma no passado, agora ele hesita em enviar os versos para 

ela. E o que aponta para a passagem do tempo pela sua perspectiva é justamente a sua forma 

de refletir sobre esse período: ten years from that wisdom of children to his folly. Ele percebe 

a transição entre os dois pontos e, principalmente, o efeito desse tempo na sua personalidade – 

comparando a infância e o momento atual como wisdom e folly. A linguagem do processo 

criativo dos versos também é diferente e demonstra o tempo que passou. No quinto capítulo, 

como podemos observar, a poeticidade da linguagem envolve tanto a temática da inspiração 
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 Tinha escrito versos para ela de novo depois de dez anos. Dez anos antes ela estava com o xale como capucho 

na cabeça, soltando ondas de seu alento quente no ar noturno, batendo o pezinho no pavimento espelhado. Era o 

último bonde; os esguios cavalos castanhos sabiam disso e sacudiam os sininhos numa advertência à noite clara. 

[...] 

Dez anos entre aquela sabedoria de infantes e esta loucura. Se ele lhe mandasse os versos? Seriam lidos no café 

da manhã em meio a cascas de ovos que se partiam. Loucura mesmo! (JOYCE, 2016, p. 271). 
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como também a própria estrutura da linguagem. No segundo capítulo, a narrativa não utiliza 

de recursos que distorcem a linguagem para atingir o efeito poético, como as figuras de 

linguagem, porque a temática da poesia não avança até a estrutura do texto. O recurso que 

aponta para o passado nesse trecho acima, além da menção aos versos novamente inspirados 

em Emma, é a questão da memória e da recontagem da mesma situação: It was the last tram; 

the lank brown horses knew it and shook their bells to the clear night in admonition. 

 Uma das últimas conversas do quinto capítulo apresenta uma temática que, assim 

como a questão da linguagem ou da identidade, permeia esse último capítulo e vinha sendo 

construída de forma progressiva desde o início, ou seja, a temática da rebeldia. A certa altura 

da narrativa, Stephen chama Cranly para conversar sobre um desentendimento que ele havia 

tido com a sua mãe. No contexto da conversa, sua mãe pediu que ele realizasse os 

procedimentos religiosos referentes à páscoa, porém, ele recusou-se a fazer. Observemos um 

trecho de sua conversa com Cranly: 

 

After a pause Cranly asked: 

- What age is your mother? 

- Not old, Stephen said. She wishes me to make my easter duty. 

- And will you? 

- I will not, Stephen said. 

- Why not? Cranly said 

- I will not serve, answered Stephen. 

- That remark was made before, Cranly said calmly
171

 (JOYCE, 2001, p. 184). 

 

 Como podemos perceber, Stephen recusa-se a participar das atividades religiosas da 

páscoa, mesmo sendo um pedido feito pela sua mãe. O ponto que nos chama a atenção nesse 

trecho do diálogo é a frase de Stephen: I will not serve. Se retornarmos ao terceiro capítulo, 

marcado pelo sermão do padre Arnall, um dos pontos que mais afetaram Stephen foi a fala do 

padre sobre Lúcifer. A respeito do seu pecado e a razão de ter sido expulso por Deus do 

paraíso, padre Arnall diz: “What his sin was we cannot say. Theologians consider that it was 

the sin of pride, the sinful thought conceived in an instant: non serviam: I will not serve”
172

 

(JOYCE, 2001, p. 90). A partir desse ponto, Stephen passou a identificar-se com a figura de 
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 Depois de uma pausa, Cranly perguntou: 

- Que idade tem a sua mãe? 

- Ela não é velha – Stephen disse. – Ela quer que eu cumpra com os preceitos pascais. 

- E você vai? 

- Não vou – Stephen disse. 

- Por que não? – Cranly disse. 

- Eu não vou servir – respondeu Stephen. 

- Esse comentário já foi feito antes – Cranly disse com calma (JOYCE, 2016, p. 291). 
172

 O que terá sido seu pecado não podemos dizer. Os teólogos consideram ter sido o pecado do orgulho, o 

pensamento pecaminoso concebido num único instante: Non serviam: não quero mais ser dominado (JOYCE, 

2016, p. 147). 
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Lúcifer, pois ele achava que também havia ofendido a Deus com seus pecados. A forma como 

essa identificação aconteceu, porém, foi motivada pelo medo. Não era o tipo de situação como 

aquela na qual Stephen via-se na posição de Edmond Dantès ou Napoleão. Essa identificação 

era sufocante e aterrorizante para ele. Depois do seu processo de amadurecimento avançar, ele 

retoma essa identificação, porém, dessa vez ela é deliberada e carrega significados que vão 

além da busca pela sua própria voz nos personagens literários ou figuras históricas que ele 

admirava. Quando Stephen afirma: I will not serve, ele coloca-se na posição de Lúcifer para 

representar a sua rebeldia em relação não só a religião, como também aos outros componentes 

daquele conjunto que ele descreveu como obstáculos para o seu voo de liberdade, ou seja, a 

nacionalidade e o idioma também. Especificamente nesse ponto, além dessas instâncias que 

ele nega a autoridade sobre ele, a questão familiar também é incluída no processo de rebeldia, 

pois o ato de não participar do que ele descreve como easter duty é uma negação feita a sua 

mãe como representante da instância familiar contra a qual ele também vai revoltar-se. Essa 

atitude de rebeldia que ecoa a identificação com a figura de Lúcifer aponta para outros 

momentos da vida de Stephen que produziam essa personalidade rebelde. Ainda no quinto 

capítulo, por exemplo, quando refletia sobre as memórias de Emma, ao elaborar o seu poema, 

ele lembrava de uma conversa com ela na qual havia dito que deveria ser um monge. No 

momento atual, Stephen então ironiza essa memória refletindo sobre a sua afirmação feita a 

Emma: “A monk! His own image started forth a profaner of the cloister, a heretic franciscan, 

willing and willing not to serve, spinning like Gherardino da Borgo San Donnino, a lithe web 

of sophistry and whispering in her ear”
173

 (JOYCE, 2001, p. 169). Nesse ponto, podemos 

notar a presença da frase que representa a rebeldia de Lúcifer: willing and willing not to serve. 

Como um processo que desaguaria na sua conversa com Cranly.  

Podemos identificar essa mesma tendência em eventos anteriores, no início da sua 

formação. Antes do processo da identificação, a sua rebeldia tomava forma por pequenos atos 

que moldavam sua personalidade e direcionavam seu amadurecimento. No final do primeiro 

capítulo, por exemplo, quando Stephen decide falar com o reitor, sua atitude configura-se de 

modo rebelde pois ele estava questionando a autoridade de seus superiores tanto em nível 

escolar como religioso. O momento da cena do jantar também aponta para elementos de 

rebeldia na forma como Stephen identificava-se com o seu tio (abertamente contra os padres). 

O ato de descobrimento da sexualidade configura-se como um ato rebelde se considerarmos o 
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 Monge! Sua própria imagem se adiantou como um profanador do claustro, um franciscano herege, disposto e 

não disposto a servir, tecendo como Gherardino da Borgo San Donnino uma tênue teia de sofismas e sussurrando 

no ouvido dela (JOYCE, 2016, p. 268). 
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seu contexto religioso, sobretudo tratando-se de uma prostituta. O aspecto da rebeldia é uma 

forma de localizar o seu amadurecimento – como um novo estágio no seu desenvolvimento, 

uma nova etapa que se apresenta como resultante do que ele viveu desde o início da narrativa.  

Ainda na conversa com Cranly, a declaração de Stephen, I will not serve, aparece mais 

uma vez. Nesse ponto, assim como nos capítulos anteriores, ele encontra-se na posição de 

tomar uma decisão que determinará o seu desenvolvimento, sua maturidade. No primeiro 

capítulo, por exemplo, Stephen comportou de forma muito ativa ao escolher falar com o reitor 

e, da mesma forma nos capítulos seguintes, quando decidiu seguir os seus desejos sexuais, ou 

quando foi até a igreja para confessar os seus pecados. Ao longo do seu percurso até esse 

ponto, Stephen agiu em momentos de escolha de modo a produzir por conta própria a sua 

decisão – qualquer cenário que sufocasse a sua liberdade produzia o desconforto do unrest. 

No quinto capítulo, o seu nível de maturidade chegou ao ponto da sua personalidade tornar-se 

rebelde frente a tudo que ameaçasse seu voo. A decisão que ele tomou, nesse ponto, foi a de 

sair do seu contexto, ir embora, como ele dizia anteriormente, fly by those nets, superar os 

obstáculos que o prendiam e o sufocavam. Observemos o trecho a seguir: 

 

Away then: it is time to go. A voice spoke softly to Stephen’s lonely heart, bidding 

him go and telling him that his friendship was coming to an end. Yes; he would go. 

He could not strive against another. He knew his part. 

- Probably I shall go away, he said. 

- Where? Cranly asked. 

- Where I can, Stephen said. 

- Yes, Cranly said. It might be difficult for you to live here now. But what is it that 

makes you go? 

- I have to go, Stephen answered
174

 (JOYCE, 2001, p. 189). 

 

 A decisão de ir embora, de seguir a sua verdadeira vocação ecoa na consciência de 

Stephen em coerência com o abandono de tudo contra o que ele vem se revoltando. Por mais 

que se trate de uma escolha difícil, é a única forma de manter a sua liberdade. Essa decisão 

problematiza sua relação com todas as instâncias que já exerceram influência sobre ele: a 

religião e a família, a nação e o idioma. Stephen interpreta essa ação em seu favor como algo 

que está além da escolha, I have to go. Mesmo que ir embora signifique abandonar amizades e 

a família, é a sua única opção. Em uma continuação da conversa, Stephen afirma: 
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 Vamos então: é hora de partir. Uma voz falou delicadamente com o coração solitário de Stephen, dizendo que 

fosse embora e contando-lhe que sua amizade estava chegando ao fim. Sim; iria embora. Não podia lutar contra 

outra pessoa. Conhecia seu papel. 

- Provavelmente eu vou partir – ele disse. 

- Para onde? – Cranly perguntou. 

- Para onde eu conseguir – Stephen disse. 

- Sei – Cranly disse. – Deve ser difícil pra você viver aqui agora. Mas é por isso que vai embora? 

- Eu tenho que ir – Stephen respondeu (JOYCE, 2016, p. 299). 



139 
 

- Look here, Cranly, he said. You have asked me what I would do and what I would 

not do. I will tell you what I will do and what I will not do. I will not serve that in 

which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland, or my 

church: and I will try to express myself in some mode of life or art as freely as I can 

and as wholly as I can, using for my defence the only arms I allow myself to use – 

silence, exile and cunning
175

 (JOYCE, 2001, p. 191). 

 

 Nesse ponto, Stephen explica para Cranly a necessidade de ir embora. Sua motivação 

é resultado do amadurecimento pelo qual ele passou. Em suas palavras, I shall express myself 

as I am, para preservar a sua integridade pessoal e artística, o isolamento é a possibilidade que 

funciona ao mesmo tempo como decisão ativa e como aceitação necessária. A sua declaração 

de rebeldia mais uma vez aparece como declaração de liberdade: I will not serve.  

 Como vínhamos analisando desde o início do romance, percebemos que esse aspecto 

da rebeldia se encaixa na vida de Stephen como uma consequência de toda a sua formação, 

que, por sua vez, foi desenvolvida dentre outras formas na camada linguística do romance. A 

rebeldia de Stephen, portanto, pode ser interpretada como um recurso que encerra a sua 

evolução nesse ponto da sua vida. Como recurso linguístico, veremos que a rebeldia permeia 

as declarações de independência e a revolta contra as instâncias que sufocavam o personagem, 

configurando uma rebeldia temática, declarada pelo próprio Stephen. Porém, esse aspecto da 

sua personalidade também afeta a estrutura da narrativa. No passado de Stephen, nos 

primeiros capítulos, o romance nos permitia localizar a sua infância na linguagem por meio 

dos recursos linguísticos que analisamos anteriormente. O último capítulo, por sua vez, 

promove uma localização da rebeldia do personagem na linguagem. Dessa forma, assim como 

foi a sua infância, o momento da sua vida no qual ele identifica-se como um personagem 

rebelde também pode ser interpretado como um estágio no seu desenvolvimento, no seu 

processo de amadurecimento, e, portanto, ocorre dentro da experiência temporal do 

personagem. Atingir o momento rebelde da sua personalidade só é possível graças ao avanço 

pelo qual ele passou ao longo do tempo da narrativa. A formação do artista rebelde é, 

portanto, temática pelas suas declarações (I will not serve), mas também estrutural. O recurso 

linguístico que imprime a rebeldia de Stephen na estrutura do texto é o ponto de vista da 

narrativa. No instante em que a conversa de Stephen com Cranly encerra-se, observamos uma 

alternância de ponto de vista, a narrativa passa da terceira pessoa, para a narração contínua na 

voz do próprio Stephen, em terceira pessoa, no formato de um diário. No que diz respeito a 
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 - Olha aqui, Cranly – ele disse. – Você me perguntou o que eu faria e o que eu não faria. Eu vou te dizer o que 

eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não vou servir àquilo em que não acredito mais, possa essa coisa se 

dizer minha casa, minha pátria ou minha Igreja: e eu vou tentar me expressar em algum modo de vida ou de arte 

com a liberdade que eu conseguir e com a plenitude que eu conseguir, usando em minha defesa as únicas armas 

que eu me permito usar – silêncio, exílio e astúcia (JOYCE, 2016, p. 301). 
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questão da rebeldia, observamos que, a partir desse ponto, o personagem não está mais sobre 

o domínio do discurso terceiro de um narrador. Agora a sua voz é produzida sem nenhum 

filtro. Podemos interpretar esse recurso linguístico como uma transferência da rebeldia 

temática e declarada de Stephen para uma rebeldia estrutural no qual ele revolta-se até mesmo 

com a instância do narrador. De acordo com Belanger (2001, p. ix), esse aspecto está 

anunciado desde o início do romance:  

 

O romance como um todo traça a mudança de Stephen de um receptor passivo de 

linguagem para o “autor” do diário que fecha o romance; no entanto, esta mudança é 

sinalizada logo na primeira página, quando Stephen ouve passivamente a história do 

“baby tuckoo”, então percebe que “He was baby tuckoo” (p.3), tornando-se o 

assunto e o centro da história contada para ele.
176

 

 

 Essa transição de um recebedor passivo para o autor da própria narrativa está presente 

também quando, na primeira cena do romance, o narrador afirma: “He sang that song. That 

was his song”
177

 (JOYCE, 2001, p. 3). Tal procedimento também coincide com o movimento 

identificado por Auerbach (2002, p. 481), como vimos anteriormente, ao discutir a estrutura 

do romance moderno, sobretudo sobre a questão do lugar do narrador. Segundo suas palavras: 

“O escritor, como narrador de fatos objetivos, desaparece quase que completamente; quase 

tudo o que é dito aparece como reflexo na consciência das personagens do romance”. No ato 

de abolir a presença do narrador, o efeito atingido é justamente de estarmos em contato direto 

com a consciência de Stephen. 

 Desde o início do romance, desde o primeiro capítulo, podemos observar um discurso 

composto por uma linguagem que incorporava de forma híbrida tanto a voz do narrador como 

a voz do personagem. Se optarmos por utilizar a análise de Friedman (2002, p. 178), teremos:  

 

O leitor fica limitado à mente de apenas um personagem. Logo, em vez de ser-lhe 

permitida uma composição de diversos ângulos de visão, ele encontra-se no centro 

fixo [...]. Um vívido exemplo de como, exatamente, os materiais da estória são 

transmitidos diretamente ao leitor através da mente do personagem pode ser 

encontrado em Retrato do artista quando jovem, de Joyce. 

 

 Segundo Friedman (2002), a presença do personagem em um ponto central relaciona-

se com a questão do ponto de vista, pois ao longo do romance, não temos acesso a nenhuma 

outra perspectiva dos fatos senão a do próprio Stephen. E essa proposta de reconhecer o lugar 

do personagem como central pode ser observada nos dois momentos, na terceira e na primeira 
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 The novel as a whole traces the shift from Stephen as passive receiver of language to the “author” of the diary 

that closes the novel; however, this shift is signalled even on the first page, as Stephen first passively hears the 

story of “baby tuckoo”, then realizes that “He was baby tuckoo” (p. 3), becoming the subject and the centre of 

the story told to him (Tradução nossa). 
177

 Ele cantava essa música. Era a música dele (JOYCE, 2016, p. 19). 
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pessoa. A diferença, no entanto, é a intervenção do narrador. A forma que o autor encontrou 

de localizar dentro da linguagem do romance um traço da sua personalidade rebelde, inclusive 

mantendo a consciência como centro da narrativa, foi transferir, no momento que configurava 

o auge do seu amadurecimento, a perspectiva da narrativa diretamente para o personagem. 

Esse momento coincide também com o seu destino de artista na busca pela sua própria voz. 

Belanger (2001, p. xiii) afirma: “O movimento de Stephen para perceber seu destino como artista 

[...] ainda é sinalizado na mudança da voz narrativa de terceira para primeira pessoa (na forma do 

diário de Stephen) nas páginas finais do romance”
178

. 

 A alternância de perspectiva narrativa provoca algumas modificações que se adequam 

a nova realidade em uma linguagem sem a presença de um narrador. Observemos o trecho a 

seguir: 

 

MARCH 20. Long talk with Cranly on the subject of my revolt. He had his grand 

manner on. I supple and suave. Attacked me on the score of love for one’s mother. 

Tried to imagine his mother: cannot. Told me once, in a moment of thoughtlessness, 

his father was sixty-one when he was born. Can see him. Strong farmer type. Pepper 

and salt suit. Square feet. Unkempt, grizzled beard. Probably attends coursing 

matches. Pays his dues regularly but not plentifully to Father Dwyer of Larras. 

Sometimes talks to girls after nightfall. But his mother? Very young or very old? 

Hardly the first. If so, Cranly would not have spoken as he did. Old then. Probably, 

and neglected. Hence Cranly’s despair of soul: the child of exhausted loins
179

 

(JOYCE, 2001, p. 192). 

 

 O trecho acima marca a primeira entrada do diário de Stephen imediatamente depois 

da sua conversa com Cranly. Podemos perceber que ele reflete principalmente sobre essa 

conversa de modo a indicar a proximidade entre um contexto e outro. Em suas palavras, 

podemos perceber que a linguagem de Stephen não possui controle com relação aos seus 

pensamentos. O tópico da entrada, a conversa com Cranly, desvia-se para apontamentos sobre 

a mãe ou sobre o pai dele e a forma como eles afetam a personalidade do seu amigo. Stephen 

apresenta recursos linguísticos que separam a sua linguagem única da linguagem que ele 

dividia com o narrador. Por exemplo, podemos identificar a omissão de alguns termos, como 

no trecho: Tried to imagine his mother: cannot. Ao invés de termos I tried ou I cannot, uma 
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 Stephen’s moviment towards realising his destiny as an artist [...] is further signalled in the shift from the 

third- to the first-person narrative voice (in the form of Stephen’s diary) in the closing pages of the novel 

(Tradução nossa). 
179

 20 de março. Longa conversa com Cranly a respeito da minha revolta. Ele estava com aquele estilo altivo. Eu, 

flexível e elegante. Me atacou no que se refere ao amor pela mãe. Tentou imaginar a mãe dele: não consigo. Me 

disse uma vez, num momento de descuido, que seu pai tinha sessenta e um quando ele nasceu. Esse eu consigo 

ver. Tipo campestre e forte. Terno sal e pimenta. Pés quadrados. Barba grisalha, malcuidada. Provavelmente 

acompanha corridas de cachorros. Paga seu dízimo regular mas não abundantemente ao padre Dwyer de Larras. 

Por vezes conversa com mocinhas depois de o sol se pôr. Mas a mãe? Muito jovem ou muito velha? Difícil que 

seja a primeira. Se fosse, Cranly não teria falado como falou. Velha, então. Provavelmente, e negligenciada. Daí 

o desespero da alma de Cranly: filho de ventres exauridos (JOYCE, 2016, p. 302-303). 
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vez que se trata de uma linguagem que só será lida por ele mesmo, na qualidade de diário, 

temos a omissão do pronome I. Além disso, no discurso do diário, podemos perceber a 

convergência de dois eixos temporais. No espaço da mesma frase, Stephen refere-se ao 

passado: tried to imagine, mas reflete sobre isso no presente: cannot. Essa propriedade que 

engloba dois eixos temporais aponta para o fato de que, para a sua consciência, o evento da 

conversa com Cranly está no passado, porém a constatação de não poder imaginar a sua mãe 

está no seu presente imediato. Ao comparar o método épico com a tendência moderna de 

organização temporal, Mendilow (1972, p. 118) discorre sobre como o romance moderno 

mistura os registros temporais daquilo que está sendo apresentado na narrativa: 

 

O foco do presente troca continuamente; o passado e o presente relativos são 

deliberadamente dissolvidos; os tempos se confundem, ou melhor, fundem-se, de tal 

modo que sente-se o passado não como distindo do presente, mas sim como se nêle 

estivesse incluído, permeando-o. 

 

 A mudança de perspectiva não só modifica a linguagem estruturalmente, mas também 

chama a atenção para essa diluição do tempo na narrativa. A possibilidade de incluir em sua 

estrutura romanesca diferentes registros temporais referentes inclusive a diferentes gêneros 

literários dentro da mesma narrativa é outro aspecto que aponta para a comparação do 

romance com o gênero épico. Ainda que considerarmos que a narrativa, a partir da mudança 

para a voz de Stephen, passa a ser direcionada apenas pela sua voz, do ponto de vista macro, 

A portrait ainda é um romance em cuja estrutura é possível encaixar tanto uma narrativa em 

terceira pessoa com linguagem híbrida como também um diário escrito em terceira pessoa. 

Essa elasticidade foi discutida por Bakhtin (2015) na questão do heterodiscurso no romance.  

 

O romance permite que se introduzam em sua composição diferentes gêneros tanto 

literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, cenas dramáticas, etc.) como 

extraliterários (retóricos, científicos, religiosos, narrativa de costumes, etc.). Em 

princípio, qualquer gênero pode ser incluído na construção do romance, e de fato é 

muito difícil encontrar um gênero que não tenha sido introduzido algum dia e por 

alguém no romance. Os gêneros introduzidos no romance costumam conservar nele 

a elasticidade de sua construção, sua autonomia e sua originalidade linguística e 

estilística (BAKHTIN, 2015, p. 108). 

 

 A elasticidade do romance em A portrait possibilitou tanto toda a estrutura temporal 

da narrativa, como também a introdução de diferentes gêneros em sua composição: seja o 

diário de Stephen nas últimas páginas ou ainda trechos do sermão do padre Arnall ou ainda os 

textos poéticos compostos por Stephen, como na cena que acordou inspirado para escrever um 

poema para Emma. Toda essa versatilidade não seria possível na estrutura do gênero épico, e 

principalmente não seria possível acompanhar a evolução do personagem ao longo do tempo 

pois a própria realidade do romance pressupõe a experiência temporal. A elasticidade que 



143 
 

encontramos no romance enquanto gênero permitiu também que fosse possível convergir a 

temática do romance com a sua estrutura. Por exemplo, na localização da infância, da rebeldia 

dentro da camada linguística do texto. Se observarmos um trecho das conversas de Stephen 

sobre suas perspectivas filosóficas e estéticas, perceberemos que os seus atos, a sua tomada de 

independência até mesmo do narrador, permeava a sua consciência e tratava-se apenas de uma 

questão de converter o tema presente na mente de Stephen na estrutura do próprio romance 

com o abandono do narrador. Observemos o trecho a seguir: 

 

The esthetic image in the dramatic form is life purified in and reprojected from the 

human imagination. The mystery of esthetic, like that of material creation, is 

accomplished. The artist, like the God of creation, remains within or behind or 

beyond or above his handiwork, invisible, refined out of existence, indifferent, 

paring his fingernails
180

 (JOYCE, 2001, p. 166). 

 

Quando Stephen assume a voz do romance e passa a controlar a sua vida, a partir de 

então, sem qualquer filtro do narrador, ele mesmo está agindo como o artista, assim como 

Deus, refined out of existence, isolando-se e tornando-se o autor da sua própria vida. Ele está 

assumindo um nível de maturidade que permite que a sua independência atinja até mesmo o 

autor na obra, através da voz do narrador, que abriria mão do controle da narrativa fazendo 

com que o amadurecimento do personagem seja completo.  

Para encerrar nossa análise, observemos o trecho que encerra a narrativa: 

 

APRIL 26. Mother is putting my new secondhand clothes in order. She prays now, 

she says, that I may learn in my own life and away from home and friends what the 

heart is and what it feels. Amen. So be it. Welcome, O life! I go to encounter for the 

millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul the 

uncreated conscience of my race. 

APRIL 27. Old father, old artificer, stand me now and ever in good stead
181

 

(JOYCE, 2001, p. 195-196). 

 

 Nesse trecho, Stephen assume mais uma vez a persona do seu referencial mítico e para 

seguir a lógica dos padrões que ajudam a determinar o ritmo do romance, essa etapa da sua 

vida caracteriza-se como voo no processo de flight and fall. Como vínhamos observando, o 

processo de amadurecimento de Stephen dá-se em grande parte por meio do movimento de 

voar e então cair metaforicamente, ou seja, momentos de euforia motivados pela decisão ativa 

                                                           
180

 A imagem estética na forma dramática é a vida purificada na imaginação humana e reprojetada a partir dela. 

O mistério da criação estética, como o da material, é realizado. O artista, como o Deus da criação, permanece 

dentro ou atrás ou além ou acima de sua artesania, invisível, purgado da existência, indiferente, aparando as 

unhas (JOYCE, 2016, p. 263). 
181

 26 de abril. A mãe está pondo em ordem minhas novas roupas de segunda mão. Ela diz que agora reza para 

eu poder aprender na minha própria vida e distante de casa e dos amigos o que é o coração e o que ele sente. 

Amém. Que seja. Bem-vinda, vida, sigo para encontrar pela milionésima vez a realidade da experiência e 

engendrar na forja de minha alma a consciência incriada de minha raça. 

27 de abril. Velho pai, velho artífice, sustenta-me agora e para sempre com mão firme (JOYCE, 2016, p. 309). 
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da sua própria consciência, seguidos de momentos conflituosos com as dificuldades do 

aprendizado. O romance encerra na etapa de voo e nos deixa na dúvida se ele permanecerá no 

mesmo padrão e, portanto, estaria destinado a contrabalancear essa euforia de sair de casa em 

direção a sua vocação com momentos de melancólica dificuldade ou se permanecerá em 

constante euforia, em constante autodescoberta e continuamente voando. Stephen precisa 

seguir o equilíbrio do seu referencial mítico e contar com a sua identificação com o seu old 

father, old artificer.  

Duas análises de A portrait propõem formas pelas quais podemos interpretar o final. 

Em seu texto “The problem of distance in ‘A Portrait of the artist’”, Booth (1983, p. 327-328) 

questiona-se a respeito de como encaramos o romance após o seu encerramento, de modo que 

a narrativa nos possibilita interpretações extremas: 

 

Bem, qual Portrait que escolhemos, o da alma artística que lutava com sucesso pela 

liberdade necessária, ou a do filho de Deus, escolhendo, como Lúcifer, sua própria 

condenação? Não há dois livros que possam estar mais longe um do outro do que os 

dois que imaginamos aqui.
182

 

 

Dentro dessas possibilidades, podemos encontrar justamente a incerteza entre elas, 

Stephen é ao mesmo tempo o artista em busca da própria alma e também o child of God, 

aceitando sua condenação no pecado – sua experiência, a partir desse ponto, constrói-se entre 

um e outro. Gibson (2005, p. 105), por sua vez, afirma sobre a busca de Stephen pela sua 

independência: “A luta não é apenas incompleta no final de A Portrait: ela virá a ser interminável. 

Em A Portrait, ela quase não começou”
183

. Essa forma de encerrar a narrativa apontando tanto 

para a possibilidade de realização como também para a possibilidade de fracasso aproxima a 

experiência de Stephen da incerteza que ele encontrará na sua vida que, ao invés de encerrar 

junto com a experiência do romance, está apenas começando.  

 

 

 

 

 

                                                           
182

 Well, which Portrait do we choose, that of the artistic soul battling through successfully to his necessary 

freedom, or that of the child of God, choosing, like Lucifer, his own damnation? No two books could be further 

from each other than the two we envision here (Tradução nossa). 
183

 The struggle is not only not complete at the end of A Portrait: it will turn out to be never-ending. In A 

Portrait, it has scarcely begun (Tradução nossa). 
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CONCLUSÃO 

 

A portrait of the artist as a young man, sendo uma narrativa que se propõe a contar a 

vida de um personagem em seu desenvolvimento pessoal, pode ser interpretado como um 

romance que se desenvolve na matéria do tempo. Isto é, o tempo torna-se como que um dos 

seus principais personagens, pois é responsável pela evolução daquele que conduz a história. 

É através do tempo que Stephen amadurece e, por meio desse amadurecimento, podemos 

acompanhar a construção dos seus valores, suas ideias, sua personalidade e, principalmente, 

nos aproximar da sua consciência em formação. 

Ao longo da nossa análise, percebemos que um dos meios através dos quais o tempo 

em A portrait desenvolve-se seria a linguagem. Recursos linguísticos como a repetição de 

palavras no discurso da narrativa – como quando Stephen enfrentava os abusos do seu colega 

de classe Wells e o narrador repetia exaustivamente esse nome, observamos que essa 

repetição produzia significados que iam além daquilo que apreendíamos na superfície do 

discurso do narrador. Isto é, para alcançarmos a consciência de Stephen, os seus medos, as 

suas frustrações em relação a Wells, o romance propiciava um caminho linguístico indicado 

também pelas repetições. A associação de ideias na construção de significados também 

ajudou no desenvolvimento do personagem - como quando Stephen lembrava da sua casa, do 

seu conforto e da presença da sua mãe em contraponto com a sua atual condição, fria, doente 

e solitária – os valores da saudade, da melancolia, não eram expostos no texto, mas nós os 

apreendíamos por meio do percurso de associações realizado pelo personagem. O uso de 

técnicas como monólogo interior também promoveram uma aproximação da consciência do 

personagem, como quando Stephen refletia sobre os seus medos e a possibilidade de uma 

condenação eterna pelo pecado. A utilização de metáforas e figuras de linguagem nos 

proporcionam uma forma de identificar o tempo do personagem também através da camada 

linguística do romance. Por exemplo, ao refletir sobre a sua experiência em formação, 

Stephen imaginava a figura das suas equações no caderno, desdobrando-se como sua 

personalidade. Ou quando aproveitava um momento de inspiração para compor poemas, e a 

própria natureza poética da sua reflexão assumia o discurso da narrativa por meio de 

inversões dos elementos da frase ou a ponderação sobre palavras em diferentes idiomas. 

Percebemos que a medida que o personagem evolui, diferentes recursos adaptam-se a cada 

estágio da sua vida de modo que seja possível reconhecer esse momento temporal por meio da 

interação com o texto. A linguagem evolui junto com o personagem e, portanto, é parte 

integrante da sua experiência temporal. 
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Percebemos também que, ao compararmos diferentes estágios da vida do personagem, 

e os recursos linguísticos utilizados em cada etapa, foi possível notar o seu desenvolvimento 

por meio da mudança entre cada momento. A forma como o discurso de uma criança era 

construída distanciava-se da maneira como o discurso do jovem apresentava-se ao leitor. Por 

exemplo, ao compararmos os interesses e preocupações de Stephen na infância em 

contraponto aos da juventude: como o medo da morte por estar doente, com um simples 

resfriado na época de Clongowes, ou o pânico de morrer antes que sua mãe o viesse buscar na 

escola; comparado ao medo em um ponto mais avançado da sua juventude motivado por 

razões e significados mais complexos como a função condenatória do pecado ou as reflexões 

sobre a eternidade. Essa mudança entre uma etapa e outra da sua vida foi percebida na camada 

linguística por meio de recursos como as metáforas que ilustravam o seu medo do inferno, as 

visões aterrorizantes para a sua consciência; ou a forma como o seu resfriado era percebido no 

discurso, pela ilustração da sua febre, pela forma como imaginava a própria morte e como 

seus colegas de escola reagiriam, ou como viria a ser sua própria missa fúnebre.  

A etapa na qual Stephen conviveu com o medo da condenação pelo pecado também 

apresentou uma influência decisiva na percepção temporal do romance. Basta lembrarmos que 

um dos aspectos principais do seu entendimento do inferno era a questão da eternidade – o 

tempo interrompido e para sempre estacionado. A forma como a narrativa apresentava-se ao 

leitor enquanto este tomava conhecimento do medo de Stephen dialogava com o ritmo dos 

acontecimentos. A estrutura do texto mantinha-se mais lenta, pois um número menor de 

eventos tomava forma nesse momento do romance. O trecho que narrou o sermão do padre, 

por exemplo, foi composto de modo a interromper o tempo da narrativa. Enquanto o padre 

anunciava a eternidade do inferno, por meio da percepção de Stephen, era como se o tempo 

naquele momento produzisse uma forma temporal coerente com aquela apresentada pelo 

padre – isto é, através da qual o tempo não passava. 

Percebemos também a evolução temporal do personagem na maneira como reagia as 

provocações de seus colegas em diferentes momentos da sua vida - por meio de recursos 

como a memória e a sua reflexão sobre eventos passados que o remetiam ao presente. Como, 

por exemplo, quando seus amigos fizeram Stephen admitir os seus sentimentos por Emma e 

como ele reagiu a essa situação em comparação com a forma que eles o fizeram admitir que o 

seu poeta favorito não era o melhor entre os poetas. Ao notarmos as duas reações de Stephen, 

seja em relação a Emma ou em relação a comparação dos poetas, Byron e Tennyson, por 

motivações semelhantes, isto é, ter sido forçado a admitir algo que o constrangeria na frente 

dos colegas, percebemos que ele amadureceu entre um evento e outro e que, portanto, o 
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tempo passou para a sua consciência em formação. Ora, quando interpelado sobre o seu poeta 

favorito, forçado a admitir uma opinião contrária à sua, Stephen reagiu chorando, lutando, e 

enfurecendo-se com os seus colegas que se compraziam em atormentá-lo. Porém, com o 

tempo que passou, em um segundo momento, ao ser interpelado pelos mesmos colegas, 

forçado a admitir um sentimento por uma menina da escola, Stephen reagiu de forma jocosa, 

fazendo parte da brincadeira dos colegas e refletindo sobre como ele não conseguiu guardar o 

rancor pela provocação que sofrera pelos mesmos colegas em um momento passado. Por meio 

da organização dos eventos na narrativa, a forma como o texto retoma um momento passado, 

percebemos a evolução do personagem dentro do tempo. 

Outro aspecto que identificamos como responsável pela experiência temporal sentida 

na linguagem foi a presença dos padrões de voo e queda (flight and fall) que acompanham o 

personagem ao longo da narrativa. Percebemos que Stephen permanece em uma constante 

reprodução do movimento que aponta para o seu referencial mítico, figura cujo nome ambos 

compartilham, Daedalus. Percebemos momentos que indicavam o voo e momentos que 

sugeriam a queda. Nesse movimento, a narrativa avançava e por meio do reconhecimento 

desses padrões, o tempo avançava junto com ela. O desenvolvimento e maturidade de Stephen 

também desenvolvia uma relação de proximidade com esses padrões, pois cada um dos 

momentos de voo (seguidos pela metáfora da queda) serviam em grande função de 

aprendizagem para o personagem. Era por meio desses momentos que Stephen aproximava-se 

de si mesmo e aprendia a agir sobre suas próprias decisões - preservando sua liberdade. Esse 

aspecto do aprendizado e da experiência temporal por meio dos padrões pode ser verificado, 

por exemplo, no momento em que Stephen cogita a possibilidade de tornar-se padre. Em 

todas as situações nas quais Stephen sentiu-se sufocado ou sentiu que sua liberdade de ação 

estava sendo tomada, ele reagia com aquilo descrito por ele como unrest. Quando teve que 

decidir por seguir ou não a carreira de padre, foi a euforia de reconhecer sua verdadeira 

vocação para a arte que o impulsionou ao amadurecimento e tomada de decisão por conta 

própria. Quer dizer, a euforia representava metaforicamente o voo de Daedalus, assim como 

foi representado em outros momentos como a decisão de ir falar com o reitor, a descoberta da 

sua sexualidade ou quando decide ir embora seguir o seu destino de artista. Enquanto, por sua 

vez, a sua queda metafórica era representada pelo medo do pecado proveniente da forma 

como descobriu sua sexualidade ou quando, por exemplo, percebeu em uma conversa com seu 

pai que toda aquela grandiosa atitude de coragem para falar com a autoridade máxima da 

escola, o reitor, e ao mesmo tempo desafiar a hierarquia dos professores, não passou de um 

motivo para risadas e descontração da parte do reitor e do seu próprio pai. Nós interpretamos 
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os padrões, portanto, como impulsionadores do amadurecimento e da experiência temporal do 

personagem reconhecidos na linguagem do romance. 

Por último, um dos aspectos identificados ao longo da nossa análise foi a presença da 

rebeldia na personalidade de Stephen. Nossa conclusão aponta que a rebeldia foi para ele 

como um estágio de desenvolvimento - assim como a infância e a adolescência. Dessa forma, 

a rebeldia também poderia ser localizada na linguagem como parte integrante do tempo da sua 

formação. A maneira como identificamos a localização da rebeldia na linguagem foi, por 

exemplo, a forma como o romance, em sua maleabilidade formal, permitiu que a perspectiva 

da narrativa fosse alterada e a linguagem passasse da terceira pessoa para a primeira pessoa. 

Do ponto de vista estrutural, esse movimento representa um abandono do narrador. Como se o 

personagem assumisse a voz da narrativa e para tornar-se o próprio contador da sua história. 

Esses apontamentos estruturais, por sua vez, coincidem com a temática da rebeldia que vinha 

sendo construída ao longo do romance, ao longo da formação do personagem. Abrir mão do 

narrador, portanto, configura, para a nossa análise, um ato de rebeldia percebido na camada 

linguística do romance. Dessa forma, esse estágio de desenvolvimento temporal pode ser 

apreendido na temática e também na forma do romance.  

Concluímos que a experiência temporal que impulsiona a formação do artista em A 

portrait pode ser localizada na linguagem e o tempo passa, também, por meio da camada 

linguística da narrativa - o tempo do artista é, portanto, o tempo da linguagem pela qual ele é 

formado. 
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