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Aos parentes, amigos e amores 
(as pessoas da minha vida): 

meu elemento formador primeiro. 
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RESUMO 

 

O romance de formação é emblemático do Século das Luzes. Surgido na Europa do 
século XVIII, o subgênero teve seu apogeu neste e no século XIX, confundindo seu período 
de maturidade com boa parte da vida do romance moderno antes que o gênero começasse a 
ser desconstruído. Com o foco centrado no desenvolvimento da vida do protagonista e sua 
consciente adaptação ao mundo burguês, o Bildungsroman tomou formas semelhantes em 
vários países — inclusive na poderosa Inglaterra de então. Com seu legado de otimismo 
humanista, influencia (positiva ou negativamente) toda a literatura posterior. 

David Copperfield, de Charles Dickens, é um dos mais conhecidos clássicos 
romances de formação ingleses, surgindo como referência explícita no romance pós-
Segunda Guerra Mundial O apanhador no campo de centeio, do norte-americano J.D. 
Salinger. Através da análise do desenvolvimento pessoal e da formação dos protagonistas 
desses dois romances buscaremos ver as mudanças sofridas, de meados do século XIX a 
meados do século XX, pelo processo de inserção do indivíduo na realidade coletiva. Deste 
modo pode-se lançar uma reflexão sobre de onde veio e como é o jeito de o ser humano ver 
a si mesmo como aprendiz. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Romance de formação; romance moderno; Bildungsroman; David 
Copperfield; Charles Dickens; O apanhador no campo de centeio; J.D. Salinger. 
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ABSTRACT 

  

The formation novel is emblematic of the Enlightenment. Born in the 18th century 
Europe, the gender had its high period then and in the 19th, mixing its mature years with a 
considerable part of the life of the modern novel before the gender went through a 
deconstruction process. Focused on the protagonist’s development and on his conscient 
adaptation to the bourgeois world, the Bildungsroman had similar objectivations in several 
countries — among them, the powerful England of that time. With its optimistic and 
humanistic legacy, it influences (positively or negatively) all later literature. 
 David Copperfield, by Charles Dickens, is one of the most well-known classic 
English formation novels, being explicitly quoted in the post-World War II novel The 
catcher in the rye, by the American J.D. Salinger. Analyzing the personal development and 
formation of both protagonists we will try to verify the changes that happened, from mid-
19th century to mid-20th century, on the process of individual insertion into the collective 
reality. We will reflect on the origins of the human view of its own apprenticeship and how 
is the way a human being sees oneself as an apprentice. 
 
 
KEY-WORDS: Formation novel; modern novel; Bildungsroman; David Copperfield; 
Charles Dickens; The catcher in the rye; J.D. Salinger. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O que é preciso um ser humano jovem aprender para tornar-se um adulto completo, 

ou mais completo? Quais as provações pelas quais ele tem de passar, para “formar” seu 

caráter, sua personalidade? Quais são os rituais de passagem da infância à vida adulta, e, 

sobretudo, como esta transição é retratada pela literatura? Ou, mais especificamente, como 

o romance, enquanto gênero maleável e em perene evolução, retrata essa formação? 

 Essas perguntas nos levam quase que diretamente ao terreno de um subgênero 

romanesco, o romance de formação ou Bildungsroman. Surgido no século XVIII europeu, 

o século Iluminista, quando se passou a acreditar na força da educação humana, da 

formação positiva de uma visão de mundo como instrumento a ser utilizado na vida, o 

romance de formação tem um espectro tão amplo quanto controverso. Para alguns teóricos 

de linha mais normativa, o romance Wilhelm Meister, de Goethe (composto na verdade de 

duas partes, Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de 1796, e Os anos de viagem 

de Wilhelm Meister, de 1821), é o modelo de romance de formação; para outros teóricos 

mais descritivos, como Georg Lukács e Mikhaïl Bakhtin, o mesmo romance é a 

culminância de tendências já existentes na literatura anterior que caracterizam o romance de 

formação. 

Entretanto, o subgênero reúne, com maiores ou menores concordâncias e 

divergências por parte da crítica, livros como A educação sentimental (1869), de Gustave 

Flaubert, A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, (1760-1767), de Laurence 

Sterne, Tom Jones (1749), de Henry Fielding, Grandes esperanças (1861), de Charles 

Dickens, Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë, O vermelho e o negro (1830), de Stendhal, 

e As ilusões perdidas (1843), de Honoré de Balzac, para ficar apenas com alguns títulos 

mais canônicos. Em linhas gerais, eles têm em comum uma narrativa linear, em ordem 

cronológica crescente, de estrutura teleológica e um protagonista que amadurece — sofre, 

aprende, conhece pessoas e lugares, viaja, se distancia da família, escolhe uma profissão, 

encontra seu lugar na sociedade, questiona alguns valores vigentes, adota outros —, tudo 

isso sob os olhos do leitor. Jovem homem (ou mulher, no caso dos Bildungsromane 

femininos) que se depara com a vida e a necessidade de se adaptar, de se formar, de decidir 

que papel desempenhará frente à sociedade. O Bildungsroman não é apenas um olhar do 

homem sobre si — como, em última análise, toda literatura. Ele tem, em primeiro plano, o 
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olhar do homem em evolução sobre si, surgindo daí uma relativa consciência desse homem 

em desenvolvimento sobre a sua situação. 

A trajetória individual de tais protagonistas confunde-se, historicamente, com a 

trajetória da burguesia estabelecendo-se enquanto classe, detentora não apenas de poder 

econômico, mas digna de representatividade cultural e força política, em busca de seu lugar 

ao sol. O estabelecimento do romance de formação enquanto gênero confunde-se também 

com a própria história do romance tout court: gênero popular e subvalorizado pelo 

classicismo aristocrata e que se firmou graças ao dinheiro fresco da burguesia (o novo 

público leitor), ávida por ver a representação de suas realidades e seus problemas. As 

histórias da evolução do romance de formação e do romance no geral aproximam-se na 

medida em que o Bildungsroman reúne, de forma concentrada, as características que se 

costumam atribuir ao romance clássico no geral (antes de sua desconstrução): a vida 

mostrada na sua extensão (em oposição ao recorte vertical da vida mostrado na tragédia e 

na poesia, segundo concepção lukacsiana), o protagonista imerso em uma sociedade 

específica, em um espaço-tempo específico, e em devir (em oposição ao protagonista que 

não muda), o caráter prazeroso ao leitor, etc. E, se o romance é, como quer o teórico 

soviético Mikhaïl Bakhtin (1895-1975), o gênero que melhor compreende a evolução e a 

mudança da realidade, então o romance de formação é o romance dos romances. O teórico 

Franco Moretti, em sua análise descritiva do romance de formação, The way of the world: 

the Bildungsroman in european culture, chega a dizer que se deve à tradição e à 

importância do romance de formação o século de ouro do romance, o XIX1.  

 Aproximando as nossas indagações e a história literária, podemos reformulá-las 

mais adequadamente: de que modo o romance moderno, do século XX, mostra a formação 

de um indivíduo jovem? De que modo o romance do século XX relaciona-se — reitera ou 

nega — com aspectos do gênero em que primeiro o homem se pensou e se retratou de 

modo realista — segundo Bakhtin —, o romance de formação? Até que ponto existe um 

Bildungsroman moderno? Há, no século XX, um substitutivo para o Bildungsroman dos 

dois séculos anteriores? O que mudou do clássico romance de formação europeu para a 

literatura contemporânea? 

                                                           
1 MORETTI, Franco. The way of the world: the Bildungsroman in european culture. London: Verso, 2000. p. 
3. 
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 É com estes questionamentos que nos propusemos a estudar dois romances, 

afastados entre si por um período de um século: David Copperfield, de Charles Dickens, 

publicado como romance-folhetim entre 1º de maio de 1849 e 1º de novembro de 1850, 

considerado um dos mais representativos romances de formação do século XIX, e O 

apanhador no campo de centeio (The catcher in the rye), do norte-americano J. D. Salinger, 

publicado em 1951 e freqüentemente considerado como um romance que trata da formação 

e das angústias de um adolescente do pós-guerra, ou seja, um Bildungsroman 

contemporâneo. 

 David Copperfield, narrativa que leva o nome de seu protagonista, que é também o 

narrador de sua própria história, é já uma obra da maturidade do profícuo Dickens. O 

escritor contava 38 anos ao publicá-la, e os seguintes escritos seus já haviam visto as luzes: 

The Pickwick papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The old curiosity shop, Martin 

Chuzzlewit, Christmas books e Dombey and son. O próprio Dickens escreveu que todos têm 

um filho preferido; ele também tinha, e seu nome era David Copperfield2. Na Inglaterra 

vitoriana, que na época dominava com seus braços marítimos e comerciais o mundo inteiro, 

Dickens escreveu a partir do seio da sociedade que se formara com a Revolução Industrial e 

com a ascensão burguesa: filho de um empregado de escritório de navegação, aos 12 anos 

começou a trabalhar rotulando garrafas, devido à falência da família. Pulou de emprego em 

emprego e antes dos 20 anos tornou-se repórter jornalístico em uma sociedade na qual o 

jornal diário ganhava importância. Dickens falava do centro da Inglaterra rica e vigorosa, 

mas, à sua maneira, mostrou as traças que subterraneamente corroíam o novo sistema 

social-econômico: desempregados, órfãos sem assistência, mão-de-obra infantil, pobres e 

demais desajustados e/ou marginalizados. 

David Copperfield nos conta, em um grande flashback, a “história de sua vida” 

desde antes de ter nascido (ou seja, conta, ainda que brevemente, a história de seus pais), 

passando pela orfandade, pelos maus-tratos por parte de adultos, migrações de colégio em 

colégio, o acolhimento do órfão por uma tia, conhecimento de diversas pessoas, a amizade, 

o aprendizado de uma profissão, a paixão, o primeiro casamento, a viuvez, a viagem para a 

reflexão, o segundo casamento. 

                                                           
2Optou-se por manter no original as citações de textos sobre o corpus não traduzidos para o português.  “[...] 
like many fond parents, I have in my heart of hearts a favourite child. And his name is David Copperfield”. 
(DICKENS, Charles. Preface. In: _____. David Copperfield. Hertfordshire: Wordsworth, 1992). 
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 Cem anos depois, desta vez na metade do século XX, transcorridas duas Guerras 

Mundiais, são os Estados Unidos a potência mundial. Fortalecido política e 

economicamente pela Segunda Guerra, o país superou a Depressão e alçou-se ao status de 

sociedade que dita as regras de consumo em um mundo de lógica capitalista. Jerome David 

Salinger, um nova-iorquino de classe média e origem judia por parte do pai, nascido em 

1919, aspira a tornar-se escritor profissional. Na década de 40, publica vários contos em 

periódicos como Story, Esquire, Saturday Evening Post, Colliers. A partir de 1948, 

colabora com a revista New Yorker. São, ao todo, 35 contos publicados dessa maneira, 

alguns dos quais estão hoje disponíveis em livros. A maioria, entretanto, é de difícil acesso. 

Desde 1941, e ao longo da Segunda Guerra Mundial, da qual ele participa ativamente — 

esteve no desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, e na liberação de Paris —, 

Salinger gesta a idéia de uma “novel”, interrompida e retomada diversas vezes. Finalmente, 

em meados de 1951 ele publica O apanhador no campo de centeio, com sucesso 

instantâneo. Trata-se mais de um personagem do que um enredo: Holden Caulfield, 

adolescente classe média-alta de Nova York, já expulso de uma escola, é novamente 

convidado a retirar-se do colégio interno particular que freqüenta, o Pencey, na cidade de 

Agerstown, no interior da Pennsylvania, estado vizinho a Nova York. A narrativa inicia-se 

com o personagem contando em primeira pessoa a sua despedida da instituição de ensino, 

dos professores e colegas, fazendo comentários sarcásticos e irônicos a respeito de tudo. 

Seus pais ainda não sabem da expulsão, e Holden volta a Nova York, mas não vai direto 

para casa. Caminha pela cidade, procura uma amiga, um professor, passa por bares, 

comenta a carreira do irmão mais velho, que é roteirista de cinema, tem uma experiência 

com uma prostituta, fala da morte do irmão mais novo e encontra-se com Phoebe, a adorada 

irmãzinha. Até que atinge o ápice de sua crise nervosa. São contados três dias na vida de 

Holden. 

 São várias as razões da escolha deste corpus para a nossa pesquisa, que visa a uma 

reflexão sobre a evolução do Bildungsroman como gênero. Além do gosto pessoal, há o 

fato de David Copperfield, por ser um romance canônico (ainda que não seja igual aos 

romances de formação do século XVIII), se prestar como boa base de comparação dentro 

da perspectiva de gênero literário. O apanhador no campo de centeio é um dos romances 

do século XX mais difundidos em todo o mundo. Cinqüenta anos após sua publicação, 

continua suscitando monografias acadêmicas, publicação de estudos, livros de ensaios que 
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se esgotam e que se renovam. Ambas as narrativas, como vimos, nos chegam através de um 

narrador homodiegético em primeira pessoa. 

 Além disso, há, no romance de Salinger, referências explícitas ao romance de 

Dickens. Eis o modo como Holden Caulfield começa a contar sua história, utilizando-se da 

obra do escritor vitoriano ao estabelecer a moldura de sua narrativa:  
If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is 
where I was born, and what  my lousy childhood was like, and how my parents 
were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of 
crap, but I don’t feel like going to tell it.3  
 

Apesar de não ser intuito do presente estudo verificar aspectos de influência e 

intertextualidade entre os dois textos, acreditamos que esta evidente referência corrobora a 

escolha do corpus e a intenção de avaliar a evolução (ou a desconstrução) do romance de 

formação sob uma perspectiva bakhtiniana de dialética da história literária (de algum modo 

Salinger se apropria da obra ou do personagem de Dickens e tece sua narrativa a partir de 

uma herança declarada) e lukacsiana de correspondência entre forma e conteúdo. 

 A abordagem e os instrumentos de análise comparatistas estarão na base da nossa 

visada diacrônica do subgênero em questão. O trabalho proposto seria impossível sem a 

possibilidade do raciocínio comparativo. A aproximação de autores de espaços e tempos 

diferentes contribuirá para estudos de teoria literária. A presente dissertação se inscreve na 

linha de pesquisa Literatura Comparada e Teoria da Literatura. 

 Apesar de estarmos estudando dois autores estrangeiros, que têm nas obras 

anglófonas a maior parte de sua fortuna crítica, gostaríamos de lançar mão do pensamento 

do teórico brasileiro Antonio Candido, estudioso sobretudo da literatura brasileira, quando 

ele prega a focalização “simultaneamente [d]a obra como realidade própria e [d]o contexto 

como sistema de obras” e a dissolução do “preconceito do divórcio entre história e estética, 

forma e conteúdo, erudição e gosto, objetividade e apreciação”4. Em suma, queremos 

operacionalizar conceitos da literatura comparada em prol da história literária, realizada 

através da análise textual. Como pregam Pierre Brunel e Yves Chevrel, na introdução ao 

Précis de littérature comparée, o estudo da literatura como um todo pode ser feito de 

                                                           
3 Trechos das narrativas que compõem o corpus serão trabalhados na sua língua original, por uma questão de 
maior fidelidade ao  texto, apesar das traduções disponíveis no mercado brasileiro. SALINGER, J. D. The 
catcher in the rye. London: Penguin, 1958. p. 5. 
4 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 8. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1997. v. 1. p. 29. 
apud NITRINI, Sandra. Literatura comparada. São Paulo: Edusp, 1997. p. 200. 
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maneira mais satisfatória se repousar em estudos de literatura comparada, e este 

universalismo é uma forma de conhecimento humanista: “Cet humanisme, tenté par une 

connaissance totale, mais choisissant d’être une culture, est fondé sur une pratique de 

l’échange.”5 Como afirma René Etiemble em Comparaison n’est pas raison, a primeira 

tarefa que se impõe ao comparatista é renunciar a qualquer tipo de chauvinismo e 

provincialismo e reconhecer enfim que a civilização dos homens, na qual valores e 

experiências se trocam há milênios, não pode ser compreendida e desfrutada sem 

referências constantes a estas trocas6. Embora a análise temática do capítulo 3 não se 

enquadre no ramo de pesquisas do imaginário, ela é tributária dos estudos de temática 

comparatista surgidos a partir da década de 50 na França7. 

 Assim, dentro da perspectiva comparatista, apoiaremo-nos nos pressupostos teóricos 

de Bakhtin, que acreditava que para estudar a literatura naquilo que ela melhor pode dizer 

sobre a sociedade humana  — a conexão entre o antes e o depois, a causa e a conseqüência, 

a transformação, como as coisas deixam de ser do jeito que são — é preciso se debruçar 

sobre a evolução dos gêneros. 
Os historiadores de literatura às vezes são inclinados a ver [...] somente o conflito 
de escolas e de movimentos literários. Tal conflito certamente existe, mas trata-se 
de um fenômeno periférico e historicamente ínfimo. Por trás dele é preciso saber 
ver um conflito de gêneros mais profundo e mais histórico.8  
 

Nossa intenção de abordar as narrativas que compõem o corpus dentro da idéia de 

evolução da forma romanesca, e não nos determos apenas na análise de conteúdo, também 

encontra embasamento no teórico russo e no seu conceito de função da abordagem estética:  
 
[...] compreender o objeto estético sinteticamente, no seu todo, compreender a 
forma e o conteúdo na sua inter-relação essencial e necessária: compreender a 
forma como forma do conteúdo, e o conteúdo como conteúdo da forma, 
compreender a singularidade e a lei de suas inter-relações.9 
 

 O pensamento do teórico húngaro Georg Lukács (1885-1971) igualmente sustenta 

nosso projeto. Mais especificamente as idéias de A teoria do romance. Lukács não apenas 

                                                           
5 BRUNEL, Pierre; CHEVREL, Yves. Introduction. In: ______. (Orgs.).  Précis de littérature comparée. 
Paris: PUF, 1989. p. 25.  
6 ETIEMBLE, René. Comparaison n’est pas raison: la crise de la littérature comparée. Paris: Gallimard, 
1963. apud BRUNEL, Pierre; CHEVREL, Yves. Introduction. In: ______. (Orgs.).  Précis de littérature 
comparée. Paris: PUF, 1989. p. 27. 
7 CHARDIN, Philippe. Thématique comparatiste. In: BRUNEL, Pierre; CHEVREL, Yves. (Orgs.).  Précis de 
littérature comparée. Paris: PUF, 1989. p. 174. 
8 BAKHTIN, Mikhaïl. A teoria do romance: questões de literatura e estética. São Paulo: Unesp, 1998. p. 399. 
9 Ibid., p. 69. 
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estabeleceu uma espécie de tipologia evolutiva da forma romanesca moderna em oposição à 

epopéia grega, com ênfase no sujeito (herói) — preocupando-se sempre com a 

correspondência forma/conteúdo —, como propôs o romance de formação, mais 

especificamente Wilhelm Meister, de Goethe, como uma síntese, uma espécie de solução de 

duas vertentes filosóficas externadas na literatura — o espírito idealista e o espírito 

romântico — que embalavam o herói no mundo sem deus pós-epopéia. Trata-se do 

romance de formação como uma possibilidade de socialização. Segundo Lukács, depois do 

mundo épico da antigüidade, no qual os gregos não sabiam a ânsia da busca, pois tudo lhes 

era predestinado, há o romance de idealismo abstrato (Dom Quixote), no qual a harmonia 

entre mundo e herói começa a desmoronar, pois a alma busca um grau de idealismo que a 

realidade concreta e objetiva rejeita. Mais adiante na sua tipologia, há o mundo da desilusão 

romântica, moderna (A educação sentimental), no qual tudo o que o homem tem é sua 

subjetividade e, sabendo-se sem socorro divino, tem “certeza da derrota”10.  

Ora, entre a fase em que a harmonia entre mundo e herói era dada desde o início e a 

desilusão romântica, em que tal harmonia era impossível de ser conseguida e o herói sabia 

disso, há o romance de formação, de certo modo uma forma intermediária, na qual  o herói 

vive a plenitude de sua busca e consegue, de certo modo, alguma harmonia entre si e o 

mundo em que vive, deixa de estar do lado de fora do círculo da vida para fazer parte do 

todo — ainda que isto só possa ser conseguido a duras penas. Acreditamos que o 

pensamento de Lukács, de tentar verificar como se dá a interação entre herói e seu mundo, 

pode ser útil no nosso estudo de evolução do romance de formação. E que pode ser 

conjugado, coerentemente, com o pensamento de Bakhtin, que vê como uma das 

características do romance de formação e do romance realista (o ápice da linha de 

desenvolvimento romanesca, que para ele remonta até a antigüidade clássica) o fato de o 

herói interagir efetivamente com um mundo concreto, que não é apenas um pano de fundo 

nem uma paisagem imutável, mas um tempo-espaço definido e retratado concretamente, e 

não apenas como referência. 

 Devido ao fato de os conceitos de Bildungsroman serem tão numerosos quanto 

controvertidos, iremos, no primeiro capítulo do presente estudo, rever as principais destas 

conceituações, assim como as razões das divergências entre os especialistas para melhor 

                                                           
10 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo: 34, 2000. p. 122. 
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afinarmos a percepção sobre o objeto de estudo. Também no primeiro capítulo veremos 

mais detidamente a abordagem de Lukács sobre o Bildungsroman como etapa da evolução 

romanesca e as características filosóficas que o teórico atribui ao gênero e ao subgênero. 

Visitaremos as idéias bakhtinianas acerca do romance de formação realista, abordadas, 

sobretudo, no A estética da criação verbal, também considerando Goethe como paradigma. 

Ao término do dito capítulo, teremos explicitado elementos sobre o Bildungsroman que 

serão os nossos norteadores. 

 Lukács, no prefácio escrito em 1962 para nova edição de A teoria do romance —

obra originalmente redigida entre 1914 e 1915 —, teve oportunidade de fazer algumas 

ressalvas e observações sobre seu ensaio de juventude.  
 
O autor da Teoria do romance [...] buscava uma dialética universal dos gêneros 
fundada historicamente, baseada na essência das categorias estéticas, na essência 
das formas literárias — dialética esta que aspira a uma vinculação entre categoria 
e história ainda mais estreita do que aquela por ele encontrada no próprio Hegel; 
buscava apreender intelectualmente uma permanência na mudança, uma 
transformação interna dentro da validade da essência. Seu método, no entanto, 
permanece muitas vezes extremamente abstrato, precisamente em contextos de 
grande relevância, desvinculado das realidades histórico-sociais concretas.11  
 
 

 É para fazermos uso de tal advertência e não incorrermos no “erro” referido que, no 

segundo capítulo, contextualizaremos as narrativas do corpus dentro do conjunto da obra de 

seus respectivos autores. Ainda que a proposta do trabalho não seja uma análise 

interdisciplinar com ênfase na história vitoriana e na história norte-americana do século 

XX, também achamos necessária a contextualização de David Copperfield e de O 

apanhador no campo de centeio dentro da literatura inglesa e norte-americana, 

respectivamente. E para abordar estes “sistemas literários”, inevitavelmente, por vezes 

recorreremos a visadas sobre o momento histórico correspondente. 

 Finalmente, o terceiro capítulo: o intitulamos “Observando o estranho homem que 

está fora” em função do título que recebeu a edição norueguesa do livro de Salinger: “O 

Estranho Homem que Está Fora”12. Escolhemos tal título por acreditarmos que serve como 

metáfora para a situação inicial dos protagonistas do romance de formação, enquanto eles 

ainda não descobriram de que modo se acomodar no mundo. No terceiro capítulo nos 

debruçaremos sobre a análise comparatista propriamente dita entre as duas narrativas. 
                                                           
11 Ibid., p. 13. 
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Acreditamos que a melhor maneira de isto ser feito, tendo em vista as linhas teóricas que 

estamos seguindo, é cotejar o modo com que certos temas ou episódios dominantes nos 

romances de formação aparecem (ou não) nos dois romances. Assim, poderemos comparar 

a viagem de Holden Caulfield do colégio até Nova York com, por exemplo, a viagem de 

David Copperfield de Londres, para onde foi enviado para o trabalho pesado pelo padrasto, 

para Dover, onde, ainda criança, busca ajuda de sua tia. Outro tema passível de análise 

comparativa são as experiências amorosas dos personagens: de que modo se dá a iniciação 

amorosa dos mesmos e de que forma esta iniciação contribui para o processo formativo? 

Parte deste capítulo será dedicada à análise da maneira como os narradores — os 

protagonistas — fazem o recorte de sua própria trajetória, qual o ponto de início e final da 

narrativa, qual forma, qual moldura que “encerra” a história e como funciona a dinâmica 

forma-conteúdo. Isso porque seria incoerente fazer uma análise partindo das idéias de 

Lukács e Bakhtin sem levar em conta a participação da forma da narrativa tanto quanto o 

conteúdo. Assim, de certo modo, esperamos concluir um ciclo: partindo da linha de 

pesquisa centrada  em um subgênero que é caracterizado pela sua forma e pelo conteúdo (o 

romance de formação não existe apenas enquanto forma, como o romance epistolar, por 

exemplo), passaremos pela análise de conteúdo (análise temática do terceiro capítulo) e, na 

última parte referida, de análise do molde escolhido para contar as histórias dos jovens 

heróis, daremos o pulo que torna a ligar a forma ao conteúdo. Com isto esperamos chegar a 

algumas conclusões a respeito da trajetória do romance de formação do ápice de sua 

prática, nos séculos XVIII e XIX, a um possível romance de formação (ou resquícios desse) 

no século XX. A preocupação do trabalho, entretanto, não é chegar a uma conclusão sobre 

se O apanhador no campo de centeio pode ou não ser classificado como romance de 

formação. O objetivo principal é verificar como o subgênero, que (como veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo) depende substancialmente da visada realista da 

relação entre protagonista e mundo, se moldou e se modificou ao longo do tempo. 

 Tal escolha de recorte (o romance de formação) e de referenciais teóricos (análise 

comparatista e de teoria literária) não é exclusivista, entretanto. São inúmeros os vieses 

através dos quais ambos os livros que compõem o corpus podem ser considerados, como, 

aliás, testemunham muitos dos títulos que formam nossa bibliografia. Entretanto, negar a 

                                                                                                                                                                                 
12 FRENCH, Warren. J.D. Salinger. Rio de Janeiro: Lidador, 1964. p. 138. 
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perspectiva de estudo aqui proposta seria fechar os olhos não só para a história da literatura 

ou da cultura — ou do homem. Seria também desviar as vistas dos próprios romances em 

questão (na medida em que participam de uma tradição e influenciam seus descendentes, 

sendo melhor compreensíveis dentro da grande ordem literária) e para o romance em sua 

evolução, na medida em que esta perspectiva nos possibilita saber de onde o romance vem 

e — quiçá — as direções para onde vai. 
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2 BILDUNGSROMAN 

2.1 Contexto de surgimento 

 

Florence Bancaud-Maënen, em seu estudo sobre o romance de formação europeu no 

seu surgimento, Le roman de formation au XVIIIe siècle en Europe, caracteriza o século 

XVIII, o “Século das Luzes”, como um período marcado por certas ambigüidades pelas 

quais não se pode passar ao largo se a idéia é entender a dinâmica, o contexto no qual 

brotou o Bildungsroman. A primeira dessas ambigüidades seria o espírito a uma só vez 

intelectual e humanista, que, ao mesmo tempo em que tem razão, tolerância, progresso e 

liberdade como palavras-chave, valoriza a consciência e a percepção individual de cada 

homem, e a idéia de que todos os conhecimentos, preconceitos, valores, devem ser 

submetidos à avaliação própria e insubstituível do indivíduo — o homem como medida de 

todas as coisas. A outra ambigüidade diz mais respeito ao modo como o século XVIII é 

visto pelos estudiosos: há os que o consideram um período cujo espírito das Luzes culmina 

na Revolução Francesa, que consagraria os princípios iluministas de afirmação dos direitos 

do homem e do cidadão, assim como liberdade de crença e pensamento. Outros veriam 

como característica principal do período oitocentista a liberalidade de costumes, na forma 

de libertinagem, elegância e prazer. O terceiro traço paradoxal levantado por Bancaud-

Maënen tange as marcações de início e conclusão do século iluminista: uma vertente 

considera 1685 como marco inicial do período. Neste ano, o rei Luís XIV da França 

revogou o edito de Nantes que previa liberdade de credo no reino. Assim, cerca de 300 mil 

protestantes, sem liberdade de crença nem garantia de direitos civis, exilaram-se em 

diversos países europeus, onde publicaram numerosos escritos condenando a intolerância e 

o fanatismo. Tal episódio teria deflagrado uma espécie de crise de consciência européia. 

Outra escola considera 1715, ano da morte de Luís XIV, o início do Século das Luzes, 

devido ao fim da monarquia absolutista e da ordem moral que o monarca impunha à França 

e, por tabela, ao resto da Europa, que tinha naquele país o modelo de comportamento. Sob a 

regência de Felipe de Orleans, de 1715 a 1723, o país conhece uma renovação cultural e 

liberação dos costumes: o regente deixa Versalhes por Paris, promove as comédias 

italianas, óperas e festas, instaurando o culto à espirituosidade, à frivolidade e à 

despreocupação religiosa. Quanto ao término do período iluminista, também há duas 

correntes. Uma considera 1789 como marco final. Além de ser o ano da revolução, 
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simboliza o fim da era dos grandes filósofos (Voltaire e Rousseau morrem em 1778, 

Diderot em 1784) e marca o início de uma revolução intelectual: salões, cafés, academias 

— tradicionais âmbitos de discussões políticas e sociais — ganham a concorrência de 

clubes, associações e, sobretudo, jornais e romances enquanto veículos para debate de 

idéias. Trata-se de um crescimento notável do espaço público de discussão e troca. Outra 

vertente, entretanto, salienta como final do Século das Luzes o ano de 1799, ano do golpe 

de Estado do 18 Brumário, através do qual Napoleão instaura o Consulado, terminando, 

assim, o período propriamente revolucionário do levante francês. 

O século XVIII pode ser considerado um período de amadurecimento político e 

prosperidade, no âmbito europeu: a partir de 1717, a tríplice aliança da França, Inglaterra e 

Holanda inicia um período de paz, após a guerra de Sucessão da Espanha, que de 1702 a 

1714 opôs a França à Áustria, Inglaterra e Holanda. A Inglaterra, o país mais poderoso, 

juntamente com a Áustria e a Prússia, oferece o modelo de um país liberal (mesmo do 

ponto de vista religioso) e constitucional, com um comércio vigoroso. A Áustria, que sob o 

imperador Carlos VI (1711-1740) padecera de falta de unidade nacional e política, sob o 

reino de Maria-Teresa (1740-1780) se dinamiza e se fortalece. 

 A paz européia é quebrada em 1740, quando inicia-se uma disputa pela sucessão 

austríaca que dura até 1748, e em 1756, quando começa a Guerra dos Sete Anos, da qual a 

França sai derrotada, e a Inglaterra e a Prússia, vitoriosas. A partir de 1763, quando é 

assinado o tratado de Paris, segundo o qual a França abria mão da quase totalidade de seu 

império colonial, vê-se uma redistribuição de poder no continente. A Prússia de Frederico 

II, a Rússia de Catarina II e a Áustria de Joseph II operarão reformas internas que 

culminarão na prática política conhecida como despotismo esclarecido, que reivindica 

critérios de razão, de preocupação com o bem-estar público, contra preconceitos e 

superstição para contornar movimentos revolucionários internos e manter a aristocracia no 

poder. Bancaud-Maënen conclui sua contextualização do século das Luzes da seguinte 

maneira:  

 
Le XVIII siècle est donc incontestablement une période de profonds 
bouleversements politiques, une époque de déclin — de la monarchie absolue, de 
l’Ancien Régime, des privilèges politiques et économiques de la noblesse — mais 
aussi de renouveau, marqué par un changement radical d’état d’esprit: on assiste 
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à une révolution des pratiques culturelles, liée notamment à l’essor d’un esprit 
véritablement européen.1  

 
 Tal espírito europeu setecentista é fundado em bases filosóficas que valorizam um 

empirismo de fato, que afirma que a experiência do indivíduo constitui o fundamento de 

todo conhecimento e que é precisamente a partir das sensações e raciocínios realmente 

experimentados que o sujeito pode formar seu julgamento e exercer sua faculdade de 

raciocinar e sentir (embora o espírito das Luzes seja de praxe visto como puramente 

racionalista). Bancaud-Maënen fala do direito à existência individual e à preservação dos 

instintos naturais humanos, que são a paixão, o prazer, a felicidade, entre outros2.  

 
Le Siècle des Lumières se refuse à opposer raison et sentiment; au contraire, ces 
deux données fondamentales de l’homme ne sauraient exister l’une sans l’autre. 
[...] seul l’homme qui allie raison et sentiment est un homme accompli, total: 
‘L’alliage de la raison et de la sensibilité fait l’homme de génie l’homme 
vertueux; elles se prêtent l’une à l’autre un secours mutuel’. Si la raison permet 
de se défaire des illusions, des préjugés et des croyances jugées obscurantistes, 
elle reçoit donc sa validité et sa justification des passions ou sentiments, qu’elle 
permet de dominer, de comprendre et d’intégrer ensuite à un mode d’existence 
harmonieux et heureux. Raison et sentiment: tels sont donc les deux fondements 
de la dignité, de la liberté et du bonheur de l’homme des Lumières.3 

 

 Com estas características, o século das Luzes é um fenômeno continental, europeu 

— ainda que tenha ocorrido com nuances e objetivações diferentes em cada país. França e 

Inglaterra oferecem o modelo cultural e político. O dicionário enciclopédico do inglês 

Chambers fornece modelo para a Enciclopédia de Diderot e Alembert; a Inglaterra torna-se 

a pátria do teatro (Shakespeare) e do romance (esta questão será retomada mais adiante 

neste mesmo capítulo). O importante é que as influências particulares de cada país são 

trocadas, se mesclam e se inter-influenciam (por isso, em uma perspectiva mais ampla de 

teoria literária, pode ser limitador abordar o romance de formação apenas como gênero 

nacional alemão). 

Enfim,  
Le Siècle des Lumières marque donc le passage de la petite à la grande Europe; il 
inaugure la vogue de l’exotisme, de la quête du bonheur, de modes de vie et de 

                                                           
1 BANCAUD-MAËNEN, Florence. Le roman de formation au XVIIIe siècle en Europe. Paris: Nathan, 1998. 
p. 42. 
2 Ibid., p. 23-24. 
3 Ibid., p. 25. 
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pensée nouveaux ou étrangers. Mais il est aussi, et avant tout, le siècle de la 
bourgeoisie et du plein essor de ses valeurs4. 
 

 Do ponto de vista sócio-econômico e cultural, a Europa setecentista assiste a uma 

explosão demográfica. A aristocracia ainda é a classe dominante, mas novas profissões 

começam a surgir, como mercadores, fabricantes, juristas, banqueiros, homens de negócios, 

magistrados e jornalistas, entre outros, que compõem a nova classe burguesa, dos que 

necessitam tornar-se alguma coisa, não tendo nada garantido pelo nascimento. 

Paradoxalmente, se por um lado havia o sentimento de inferioridade burguês frente à 

tradição aristocrática, por outro brota neste momento o sentimento de onipotência burguesa, 

já que ele é o homem que pode construir, pode alterar, pode modificar as coisas e ser 

senhor da sua vida. 

 
L’ascension sociale devient alors possible, dès lors que le bourgeois n’est plus, 
comme l’aristocrate, bénéficiaire de privilèges hérités, mais est tout entier tourné 
vers son devenir et doit sa position sociale non à sa naissance, mais à ses qualités 
morales et à son développement spirituel personnel. Le bourgeois n’est pas, mais 
devient ce qu’il devait être. C’est précisement la conviction que l’activité 
personelle dans le monde a un sens et que la nature est perfectible sous le 
contrôle de la raison, que l’individu est tel qu’il se fait lui-même, et non tel que 
Dieu l’a créé, qui constitue le credo de l’homme des Lumières et des romanciers 
qui prétendent illustrer ce nouveau code de valeurs bourgeoises.5 

 
 Os romancistas do século XVIII progressivamente vão encontrando como público 

uma Europa demograficamente acrescida, da qual uma grande parte se constitui da classe 

burguesa. A maior fatia do público leitor do romance nascente consistirá na burguesia, a 

crescente classe média, que tem gostos e realidades de vida diferentes da aristrocracia, a 

elite cultural até então. Com o mecenato em declínio — devido ao próprio enfraquecimento 

da aristocracia — os artistas mudam sua arte, seu fazer artístico, para agradar ao gosto do 

público comprador e dono do dinheiro. É neste contexto histórico que surge a figura do 

escritor profissional, que se sustenta da própria pena. Conseqüentemente, os conceitos 

estéticos da aristocracia, a sensibilidade da arte para a nobreza, os gêneros literários que 

agradavam ao gosto aristocrático começarão a ceder espaço para expressões do modo de 

vida burguês (das quais o romance, que Lukács chamará de “epopéia do mundo burguês”, 

será o expoente-chave). O cidadão médio, ou burguês, que precisa lutar pelo seu sustento, 

                                                           
4 Ibid., p. 16. 
5 Ibid., p. 16. 
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termina também por lutar, através de caminhos subterrâneos, por vezes mais ou menos 

declaradamente, pela sua representação na arte e por formas de entretenimento que lhe 

toquem à alma e o riso, dando todo um novo sopro para a cultura européia.6 Ian Watt, na 

sua análise da origem do surgimento do romance na Inglaterra do século XVIII, A ascensão 

do romance, pondera que “o romance é a forma que reflete mais plenamente essa 

reorientação individualista e inovadora”7, característica do novo público consumidor 

burguês. O gosto clássico, tradicional, condizente à aristocracia pré-romântica, que prezava 

a execução das formas artísticas voltadas para audiências coletivas, mais do que a 

originalidade, é quebrado nesse processo evolutivo do mundo cada vez mais burguês e 

menos aristocrático: 
O primeiro grande desafio a esse tradicionalismo partiu do romance, cujo critério 
fundamental era a fidelidade à experiência individual — a qual é sempre única e, 
portanto, nova. Assim, o romance é o veículo literário lógico de uma cultura que, 
nos últimos séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à 
novidade.8 

 
 Um sintoma dessa nova busca pela originalidade, pela novidade e individualidade é 

o início, com Daniel Defoe (1660-1731), Samuel Richardson (1689-1761) e Henry Fielding 

(1707-1754), de uma nova matéria a ser tratada literariamente: cessa-se de buscar enredos 

na mitologia, em personagens históricos, lendários ou de outras fontes literárias do passado: 

“Desde o Renascimento havia uma tendência crescente a substituir a tradição coletiva pela 

experiência individual como árbitro decisivo da realidade”9. Watt afirma que “o romance se 

diferencia dos outros gêneros e de formas anteriores de ficção pelo grau de atenção que 

dispensa à individualidade das personagens e à detalhada apresentação do seu ambiente”10, 

no que fica claro que ele tem em mente como paradigma romanesco o romance realista, 

assim como o faz Bakhtin, conforme será visto no item 2.3 deste capítulo. Esse alto grau de 

individualização na execução dos enredos romanescos e no delineamento dos personagens 

                                                           
6 Moretti considera que o Bildungsroman europeu não foi apenas um modo da burguesia ser retratada 
enquanto nova classe, mas, um retrato (e uma maneira de fazer promoção) do acomodamento na alta esfera da 
vida moderna — isto é, entre burguesia e aristocracia. Como uma síntese e um modo de evitar o levante 
ocorrido em 1879. Ele chama a atenção para o fato de que os países com maior tradição de romances de 
formação — Alemanha e Inglaterra — foram os que não tiveram revoluções burguesas radicais. (MORETTI, 
Franco. The way of the world: the Bildungsroman in european culture. New York: Verso, 2000. p. vii-ix). 
Mas, de todo modo, o Bildungsroman  é um resultado literário da entrada de uma nova classe na vida pública 
e privada. 
7 WATT, Ian. A ascensão do romance. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 14. 
8 Ibid., p. 15. 
9 Ibid., p. 15-16. 
10 Ibid., p. 19. 
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também pode ser notado nos nomes dados aos personagens (nome próprio e sobrenome, 

como pessoas reais, no lugar de um só nome): “Nas formas literárias anteriores 

evidentemente as personagens em geral tinham nome próprio, mas o tipo de nome utilizado 

mostrava que o autor não estava tentando criá-las como entidades inteiramente 

individualizadas”11. Pode-se ver aí a origem de personagens como Robinson Crusoé, 

Wilhelm Meister, Moll Flanders, Tom Jones e, mais tardio, do século XIX, David 

Copperfield, que, com nome completo, servem de título às suas narrativas (romances que 

serão importantes para o estudo de desenvolvimento do gênero romance e do subgênero 

Bildungsroman). 

 Esta noção de individualidade também é auxiliada pela especificidade do espaço 

físico mostrado na narrativa, pela maior relação de causa-efeito que entrelaça os episódios 

narrados (ao invés de coincidências e acontecimentos desconexos), dando maior coesão à 

estrutura narrativa, e pela linguagem, que, ao gosto burguês, era prioritariamente prosaica 

ao invés de versificada, como preferia a aristocracia. Igualmente, a linguagem da arte 

burguesa aproxima-se cada vez mais da linguagem coloquial.12 

 O desenvolvimento de tais características anda de mãos dadas com alguns fatos 

concretos da época de surgimento do romance moderno: 1) Romances começam a ser 

publicados em edições mais baratas do que epopéias clássicas (a literatura popular torna-se, 

assim, mais acessível à classe média do que a literatura dita erudita, publicada em edições 

mais caras); 2) A difusão de bibliotecas a partir da metade do século XVIII, sobretudo na 

Inglaterra13; 3) Crescimento em número das mulheres leitoras, assim como criados e 

criadas alfabetizadas (estes últimos compunham o maior grupo profissional na Inglaterra 

setecentista) que eram consumidores de livros ou liam romances através de empréstimos 

das bibliotecas de seus patrões14; 4) Crescimento em importância de jornais e periódicos, de 

linguagem bastante acessível, que começarão a publicar romances em fascículos; 5) 

Ampliação e transformação dos sistemas educacionais e, conseqüentemente, da 

alfabetização, que possibilita as alterações citadas anteriormente. Os fatores considerados 

suscitarão o que Bancaud-Maënen chama de “revolução da leitura”. O ato de ler, em si, 
                                                           
11 Ibid., p. 19. 
12 “[...] o movimento em direção a uma prosa clara e fácil no final do século XVII contribuiu para a criação de 
um modo de expressão bem mais adequado ao romance realista do que aquele que existia antes” (Ibid., p. 19). 
13 Ibid., p. 39-40. 
14 Ibid., p. 41-43. 
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tende cada vez mais ao modelo burguês do que ao aristocrático. A cultura torna-se cada vez 

mais escrita do que oral, o conhecimento se torna cada vez mais lido do que ouvido. E a 

leitura burguesa, ato cada vez mais solitário (leitura silenciosa) do que coletivo (saraus), 

tem uma razão de ser que vai além do ato em si: 
La lecture [...] est indissolublement liée à la soif de savoir et d’information d’une 
bourgeoisie qui tente de remédier à son exclusion de la sphère politique. Elle 
obéit à un désir de compensation que partagent les femmes, qui, par la lecture, 
satisfont une soif de culture que la société leur dénie le droit d’exprimer.15 
  

A leitura individual ganha importância e, enquanto atividade de reflexão e exame de 

idéias, aparecerá retratada nos próprios romances e romances de formação, como será visto 

no capítulo 3.  

 O principal beneficiário, ao mesmo tempo que catalizador, dessas alterações é o 

gênero romanesco, que alia prazer e utilidade, fazendo explodir o mercado de livros, e que, 

por ser um gênero elástico e laico, é o principal escrito do século das Luzes: 
 
Genre encore mal défini, susceptible de multiples variations allant du roman 
d’aventures au roman galant, du roman par lettres au roman de formation, cette 
forme souple se définit essentiellement par son refus de toute règle et de toute 
contrainte: il s’agit d’un espace de liberté totale pour le romancier.16  
 

Assim, o romance é uma peça libertária e central na engrenagem cultural do século 

XVII e torna-se um dos principais vetores do espírito continental, europeu: “[...] de tous les 

écrits, c’est bien le roman, qui, en remportant à l’époque un vif succès parmi le plus grand 

nombre, contribue non seulement à la formation intelectuelle et éthique des citoyens, mais 

aussi à la consécration d’un écrivain en ‘quête de sacerdoce laïque’.”17 Bancaud-Maënen 

também vê o Bildungsroman como um paradigma na história do romance. Segundo ela, se 

o romance de formação representa uma tentativa de síntese dos dados sociais e culturais do 

século XVIII, ele também constitui uma virada na história do romance, de suas origens ao 

período central, no qual ele conquista um público cada vez mais vasto e se afirma como um 

gênero propriamente dito18. 

 

2.2 Conceitos de Bildungsroman 

                                                                                                                                                                                 
 
15 BANCAUD-MAËNEN. op. cit., p. 18-19. 
16 Ibid., p. 19-20 
17 Ibid., p. 19-21. 
18 Ibid., p. 26. 
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2.2.1 Algumas conceituações canônicas 

 

Quando se fala em Bildungsroman ou romance de formação, geralmente vem à tona a 

imagem de uma história linear e de registro realista sobre um jovem protagonista que cresce 

e se desenvolve. No entanto, o consenso sobre a conceituação do subgênero (e mesmo 

quanto à classificação de “subgênero romanesco”) está longe de existir. 

As primeiras teorizações datam da segunda metade do século XVIII e foram tecidas 

principalmente por estudiosos alemães. Segundo Bancaud-Maënen, o primeiro teórico a 

tratar daquilo que mais tarde veio a ser chamado de Bildungsroman foi Friedrich von 

Blankenburg. Em 1774 é publicado na Alemanha o seu Ensaio sobre o romance (Versuch 

über den Roman), estudo baseado nos romances de formação didático-moralistas, do tipo 

de Agathon (1766), de Christoph Martin Wieland (1733-1813). No romance, passado na 

Grécia Antiga, o corintiano Agaton torna-se aluno de Platão, apaixona-se por Psiquê, 

adquire importância política, é preso por corsários, vendido como escravo, enamora-se de 

Dânae, parte para Siracusa, onde vive um tempo nas graças do tirano local e em seguida é 

preso. Uma vez liberado, parte para a Sicília, onde vive uma vida harmoniosa em uma 

república em que ele é finalmente capaz de exercer sua razão e sua sabedoria19. 

Blankenburg incita os romancistas a utilizarem a narrativa com ênfase na história interior 

do herói, ao invés da ênfase nos fatos externos, como instrumento de  formação intelectual, 

em prol do bem, do belo e da moral. Ele define o herói do novo tipo de romance a partir e 

em oposição ao herói épico (linha de análise que será aprofundada por Lukács, entre 

outros): o protagonista, diferentemente do que ocorre na epopéia, não será representado 

pelos seus traços de homem público, político ou cidadão, mas como indivíduo particular, 

em sua esfera íntima e privada. O que passa a interessar é a exploração da alma do 

protagonista, a análise dos seus sentimentos, a formação do caráter e da personalidade, tudo 

isso mostrado de modo empírico, psicológico e racional.20 

Muitos anos depois, em 1819, o professor de retórica Karl von Morgenstern (1783-

1855) cunha o termo Bildungsroman, no texto Da essência do Bildungsroman (Über das 

Wesen des Bildungsromans, Vortrag). Também ele parte da oposição épica-romanesca para 

afirmar que, enquanto o herói épico é caracterizado pela ação, o herói do romance de 

                                                           
19 Ibid., p. 42. 
20 Ibid., p. 42. 
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formação é mostrado como um sujeito sobre cujo interior — pensamentos, sentimentos — 

o mundo exterior, assim como os outros personagens, agem. Essa característica, da 

representação do herói em transformação, é uma das justificativas de Morgenstern para o 

nome Bildungsroman. A segunda justificativa seria que esta representação favoreceria a 

formação e edificação do próprio leitor, mais do que qualquer outra forma romanesca21. 

Morgenstern, segundo Fritz Martini, adota a idéia de desenvolvimento dos talentos 

individuais através da experiência, a ‘perfectibilidade’ do ser humano, um dos ideais 

iluministas, segundo mostra Cíntia Schwantes em sua tese de doutorado Interferindo no 

cânone: a questão do Bildungsroman feminino com elementos góticos, defendida em 1997 

na Universidade Federal do Rio Grande do Sul22. Pode-se ver aqui a continuação da função 

moralista-educativa, no sentido pragmático, que acompanhará a idéia de romance de 

formação por anos a fio, até o século XX, e que será parâmetro para a evolução do 

subgênero (nem que seja como parâmetro a ser negado). Para Morgenstern, ainda segundo 

Martini, o romance, em oposição ao teatro clássico, era a forma de expressão ideal do 

homem moderno, sendo que para ele toda a literatura tinha compromissos não apenas 

estéticos, mas éticos: para Morgenstern, era a Bildung do protagonista que instigava o 

leitor. Ele refere-se à obra de Goethe, Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, cujas 

últimas partes foram publicadas em 1796, como o modelo absoluto do gênero (a segunda 

parte da narrativa, Os anos de viagem de Wilhelm Meister, só seria publicada em 1821, 

depois da obra de Morgenstern). Martini aponta que, em seus últimos estudos sobre o 

romance de formação, Morgenstern reuniria sob o rótulo de Bildungsroman não apenas 

romances, mas também biografias e autobiografias. No romance de Goethe, Wilhelm, após 

uma desilusão amorosa com uma atriz, deixa a casa paterna (trata-se de uma família 

burguesa, de comerciantes) para tentar carreira no teatro, sua paixão desde a infância. 

Adere a uma trupe ambulante, financia montagens, apaixona-se pelos textos de 

Shakespeare que um nobre lhe apresenta, conhece diversas pessoas (entre as quais 

mulheres) de quem eventualmente se separará e com as quais se reencontrará. Sua trupe cai 

nas graças de um barão e de uma baronesa, e Wilhelm conhece a vida de cortesão. Em uma 
                                                           
21 Ibid., p. 43. 
22 MARTINI, Fritz. Bildungsroman: term and theory. In: HARDIN, James. (Ed.). Reflection and action: 
essays on the Bildungsroman. University of South Carolina Press, 1991. apud  SCHWANTES, Cintia. 
Interferindo no cânone: a questão do Bildungsroman feminino com elementos góticos. 1997. Tese 
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estrada, é assaltado e ferido. Na adversidade, sua trupe se dispersa. Acompanhado por seus 

fiéis amigos, ele se associa a um novo diretor. Num momento de questionamento de sua 

vida, é apresentado à Sociedade da Torre (uma sociedade fechada semelhante à maçonaria), 

que o apóia e lhe concede um atestado de formação. Ele toma conhecimento de que teve 

um filho com sua primeira amante e, feliz, abdica da vida teatral. Para Morgenstern, as 

características que fazem deste romance um Bildungsroman são o desenvolvimento 

progressivo e linear do indivíduo graças à combinação do seu mundo íntimo e da realidade 

exterior.23 

O filósofo alemão Wilhelm Dilthey (1833-1911), bem mais tarde, já no início do século 

XX, dizia que o Bildungsroman mostrava a formação do homem segundo diferentes graus, 

formas, e em diferentes períodos da vida do protagonista. Protagonista esse que seria um 

jovem homem que inicia a vida sob bons auspícios, procura almas semelhantes à sua, 

experimenta a amizade, o amor, mas também se confronta com as realidades duras da vida. 

Amadurece, encontra-se e certifica-se do papel que deve desempenhar no mundo. Para 

Bancaud-Maënen, que analisou as principais conceituações canônicas do subgênero, a visão 

de Dilthey do Bildungsroman é indissociável de uma cultura individualista, pois o foco da 

narrativa, para o filósofo, se dá na vida privada, e a representação da humanidade se dá a 

partir de um destino particular. Dilthey vê os erros, os conflitos inerentes à vida humana 

como degraus do amadurecimento que, inevitavelmente, levam a uma formação e ao 

desenvolvimento pessoal, a um fim harmonioso para a narrativa (denotando uma visão 

otimista).24 Para Dilthey, o Bildungsroman era um tipo de romance cujo ciclo já se 

encerrara25.  

Bancaud-Maënen entende que para o teórico húngaro Georg Lukács (1885-1971) o 

romance de formação é compreendido como uma transição da epopéia (uma das 

objetivações da grande épica), na qual era mostrada a relação ativa entre o herói e um 

mundo no qual ele se sentia em harmonia, e o romance (a outra objetivação da grande 

épica) moderno, ou o “romance da desilusão”, segundo a tipologia lukacsiana. Neste 

romance moderno da desilusão (A educação sentimental é o principal exemplo) os heróis 

                                                                                                                                                                                 
(Doutorado em Literatura Comparada) — Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. p. 30-31. 
23 BANCAUD-MAËNEN. op. cit., p. 43. 
24 Ibid., p. 44. 
25 SCHWANTES. op. cit., p. 21. 
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são mostrados em sua subjetividade, incapazes de atingir uma transcendência no mundo 

objetivo (no qual o herói não mais se sente em harmonia). Assim, no Bildungsroman, 

haveria uma busca por reconciliar o indivíduo, problemático, com a realidade concreta; 

trata-se de sentido e harmonia encontrados e forjados, a partir de um esforço de busca, em 

um mundo percebido como hostil e estrangeiro26. Também ele, como Dilthey, considera Os 

anos de aprendizado de Wilhelm Meister como paradigma do gênero. Voltaremos mais 

adiante neste mesmo capítulo à análise lukacsiana do Bildungsroman. 

Por sua vez, Ernst Ludwig Stahl (1902-1992), em seu A origem dos Bildungsromane 

alemães no século XVIII (Die Entstehung des deutschen Bildungsromans im XVIII 

Jarhundert), de 1934, mostra que o subgênero em questão tem uma narrativa 

necessariamente teleológica e dialética. Isso porque, com o herói agindo ativamente no 

mundo e com a necessidade de desenvolver-se e corrigir-se através das experiências 

sucessivas, o enredo mostra a passagem do erro à verdade, da confusão à claridade, da 

inconsciência à consciência.27 

As idéias do teórico e lingüista soviético Mikhaïl Bakhtin (1895-1975) sobre o romance 

de formação podem ser encontradas majoritariamente em A estética da criação verbal e A 

teoria do romance: questões de literatura e estética. Baseado principalmente na retratação 

do tempo, espaço e do protagonista das narrativas, ele fez um movimento para trás e 

estabeleceu uma tipologia do romance de formação, cujas formas mais incipientes 

remontariam à Antigüidade e cuja forma culminante seria o romance de formação realista, 

do qual Wilhelm Meister seria o maior representante. Também as idéias de Bakhtin sobre o 

romance de formação tornarão a ser abordadas neste trabalho. 

 

2.2.2 Alguns problemas de conceituação 

 

Em seu já citado trabalho, Schwantes atenta para o aparentemente incontornável 

problema de conceituação stricto sensu do que é um Bildungsroman e para algumas das 

principais discussões e divergências a respeito. Segundo Schwantes, Fredrick Amrine, em 

                                                           
26 BANCAUD-MAËNEN. op. cit., p. 44. 
27 Ibid., p. 44.   
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seu artigo Rethinking the Bildungsroman, publicado em 198728, lembra que a discussão a 

respeito da possibilidade ou não de conceituação do romance de formação passa, antes de 

tudo, pela possiblidade de definição de gênero literário. Para Amrine, parte da dificuldade 

de conceituar-se um Bildungsroman vem da dificuldade com a própria idéia de Bildung, 

formação, já que a mesma não continua igual à idéia que se tinha de formação no século 

XVIII.  

 
Fredrick Amrine mostra como as marcas arroladas por acadêmicos falharam em 
abranger um corpus mínimo. Por exemplo, Wilhelm Meister não inicia com o 
nascimento do protagonista. Por ‘romance que narra o desenvolvimento de um 
personagem’ pode-se considerar a quase totalidade da literatura universal, e no 
entanto é difícil encontrar um corpus mínimo que compartilhe as mesmas 
características, assim, Bildungsroman é uma classificação que serve para tudo e 
para nada29.  

 
Amrine lembra que a linha teórica de Schiller, Körner, Morgenstern e Dilthey dava 

ênfase ao auto-desenvolvimento harmonioso, por parte do indíviduo, como característica do 

Bildungsroman, enquanto a linha de Schlegel e outros românticos salientava a divisão 

interna do indivíduo e a ironia (características que ele considera mais experimentais do que 

a conservadora idéia de Bildung que ficou para a posteridade). Amrine atenta ainda para a 

apropriação do subgênero como um gênero nacional da Alemanha, idéia defendida pelos 

críticos românticos, como Morgenstern, e, no século XX, por alguns idéologos fascistas. 

Amrine termina por declarar que é possível conceituar-se gêneros literários, mas não é 

possível uma conceituação rígida de Bildungsroman, a não ser que se aponte para o 

hibridismo como uma característica (mistura de traços de vários outros gêneros). 

Na mesma publicação, John H. Smith, no seu artigo Cultivating gender: sexual 

difference, Bildung and the Bildungsroman, aponta para mais uma dificuldade dos critérios 

conteudísticos para a conceituação: para ele, a defesa e representação dos ideais e mundo 

burgueses não são suficientes para demarcar um gênero30. 

                                                           
28 AMRINE, Fredrick. Rethinking the Bildungsroman. Michigan Germanic Studies, Ann Arbor, v. 13, n. 2, 
1987. apud  SCHWANTES, Cintia. Interferindo no cânone: a questão do Bildungsroman feminino com 
elementos góticos. 1997. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) — Instituto de Letras, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p. 23-25. 
29 Ibid., p. 17. 
30 SMITH, H. John. Cultivating gender: sexual difference, Bildung and the Bildungsroman. Michigan 
Germanic Studies, Ann Arbor, v.13, n. 2, 1987. apud  SCHWANTES, Cintia. Interferindo no cânone: a 
questão do Bildungsroman feminino com elementos góticos. 1997. Tese (Doutorado em Literatura 
Comparada) — Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p. 26-28. 
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James Hardin, no ensaio que dá nome à coleção que ele editou, Reflection and action, 

afirma que a idéia de formação é essencial para o Bildungsroman: 
The term Bildung as it applies to the novel could be used in a broad sense linking 
it to the intellectual and social development of a central figure who, after going 
out into the world and experiencing both defeats and triumphs, comes to a better 
understanding of self and to a generally affirmative view of the world31.  
 

Está-se falando, necessariamente, de uma alteração, ao longo da narrativa, da visão de 

mundo do protagonista. Hardin não concorda com Dilthey sobre o Bildungsroman já Ter-se 

esgotado no início no século XIX, mas afirma que o conceito torna-se problemático na 

literatura européia pós-Primeira Guerra, majoritariamente pessimista. Hardin, apesar de não 

restringir o uso do conceito de Bildungsroman à literatura alemã, acredita ser necessário um 

bom conhecimento dessa literatura para se poder corretamente compreender a apelação e 

considera os romances de formação de outras literaturas, como inglesa, francesa, etc, 

variantes do Bildungsroman alemão, paradigmático do gênero. O título da obra de Hardin, 

Reflection and action, se justifica porque ele acredita que atos e reflexão sobre esses atos 

são a tônica de onde brota o Bildung, o crescimento do sujeito. Para Hardin, os 

Bildungsromane ingleses são, na sua maioria, caracterizados por um protagonista sempre 

ocupado demais para refletir sobre os eventos (o que entravaria o verdadeiro processo de 

Bildung).  

Em The Bildungsroman for non specialists: an attempt at a clarification, da mesma 

coletânea de ensaios, Jeffrey L. Sammons coloca que as idéias representadas pelo 

Bildungsroman do século XVIII já se mostram problemáticas no século XIX, ameaçando a 

viabilidade do próprio romance de formação como gênero ou subgênero:  

 
The concept of Bildung is intensely bourgeois; it carries with it many 
assumptions about the autonomy and relative integrity of the self, its potential 
self-creative energies, its relative range of options within material, social, even 
psychological determinants. It may be that in the modern world it has become 
increasingly difficult, outside of sheer ideology and myth, to sustain these 
assumptions. As I have tried to show, even in the nineteenth century German 
novel they rapidly became difficult to sustain [..]32 

                                                           
31 HARDIN., James. Reflection and action. In: ______. (Ed.). Reflection and action: essays on the 
Bildungsroman. Columbia: University of South Carolina Press, 1991. apud  SCHWANTES, Cintia. 
Interferindo no cânone: a questão do Bildungsroman feminino com elementos góticos. 1997. Tese 
(Doutorado em Literatura Comparada) — Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre. p. 28-30. 
32 SAMMONS, Jeffrey L. The Bildungsroman for non specialists: an attempt at a clarification. In: HARDIN, 
James. (Ed.). Reflection and action: essays on the Bildungsroman. Columbia: University of South Carolina 
Press, 1991. apud  SCHWANTES, Cintia. Interferindo no cânone: a questão do Bildungsroman feminino com 
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Por não ser objetivo deste trabalho inventariar os conceitos de Bildungsroman nem 

propor uma nova conceituação, não serão esgotadas as divergências existentes a respeito. 

Optou-se por mostrar alguns dos tipos de problemas que as conceituações apresentam 

apenas para se ter uma visão mais ampla das questões que envolvem o objeto de estudo e 

não se ficar com uma idéia de gênero fechada, stricto sensu e impermeável. 

 

2.2.3 Romance de formação na sua diacronia e universalismo, segundo Bakhtin 

 

Mikhaïl Bakhtin, no seu ensaio A estilística contemporânea e o romance, não se 

restringe nem à literatura alemã nem à literatura do século XVIII. Segundo ele, o romance é 

um gênero flexível, dúctil, que nasce de uma orquestra de vozes difusa e espalhada no 

tempo e no espaço: 

 
Enquanto as variantes básicas dos gêneros poéticos desenvolvem-se na corrente 
das forças centrípetas da vida verbo-ideológica que unifica e centraliza, o 
romance e os gêneros literários e prosaicos constituíram-se historicamente na 
corrente das forças descentralizadoras e centrífugas. E enquanto a poesia, nas 
altas camadas sócio-ideológicas oficiais, resolvia o problema da centralização 
cultural, nacional e política do mundo verbal-ideológico, por baixo nos palcos das 
barracas de feira soava um discurso jogralesco, que arremedava todas as 
“línguas” e dialetos, desenvolvia a literatura das fábulas e das soties, das canções 
de rua, dos provérbios, das anedotas.33 

 
Assim sendo, sua análise do romance de formação não poderia deixar de se basear num 

corpus muito amplo que busca o que poderia parecer as mais remotas raízes do subgênero, 

voltando à literatura de séculos atrás. O teórico colhe na literatura ao longo de séculos, e em 

vários países europeus, elementos estruturais do personagem principal que aparecerão no 

romance de formação por excelência, o do século XVIII. Isso porque, segundo Bakhtin, 

 
uma obra deita raízes no passado remoto. As grandes obras da literatura levam 
séculos para nascer, e, no momento em que aparecem, colhemos apenas o fruto 
maduro, oriundo do processo de uma lenta e complexa gestação. Contentar-se 
em compreender e explicar uma obra a partir das condições de sua época, a 
partir das condições que lhe proporcionou o período contíguo é condenar-se a 
jamais penetrar as suas profundezas de sentido. Encerrar uma obra na sua época 
também não permite compreender a vida futura que lhe é prometida nos séculos 
vindouros, e esta vida fica parecendo um paradoxo. [...] Tudo quanto pertence 

                                                                                                                                                                                 
elementos góticos. 1997. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) — Instituto de Letras, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. p. 31-33. 
33 BAKHTIN, Mikhail. A teoria do romance: questões de literatura e estética. São Paulo: Unesp, 1998. p. 82-
83. 
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somente ao presente morre junto com ele. [...] Uma obra literária, como já 
dissemos, revela-se principalmente através de uma diferenciação efetuada 
dentro da totalidade cultural da época que a vê nascer, mas nada permite 
encerrá-la nessa época: a plenitude de seu estilo se revela tão-somente na 
grande temporalidade.34 
 

Assim, Bakhtin analisa os elementos estruturais do protagonista no romance de viagens, 

no romance de provas, no romance biográfico e, finalmente, no romance de formação. Será 

útil uma rápida visita à análise bakhtiniana destes subgêneros, pois é a partir da comparação 

do romance de formação com estes que se moldará o pensamento do teórico. 

 O romance de viagens (que englobaria o romance picaresco europeu) se caracterizaria 

por um registro temporal absolutamente estático e superficial, por mais paradoxal que possa 

parecer falar em  registro estático e viagens. A figura humana é estática, no sentido em que 

nada nela se modifica, e é estático o próprio mundo. Segundo Bakhtin, “este tipo de 

romance ignora o devir, a evolução do homem”35. Características desta vertente romanesca 

podem ser encontradas nas obras de Petrônio e Apuleio, assim como em Lazarillo de 

Tormes, Gil Blas, Guzmán de Alfarache, Francion, os clássicos da picaresca espanhola.  

O romance de provas, ou provações, teria como uma de suas marcas a idéia de 

obstáculos a serem vencidos pelos personagens. Características desse tipo já estariam 

presentes em O asno de ouro, de Apuleio, ou em histórias hagiográficas (vidas de santos), e 

também aparecem no romance de cavalaria da Idade Média. Nesta vertente romanesca, 

superar as provações não consiste, para o protagonista, em uma experiência formadora, no 

sentido em que não o modifica. O tempo (ou a passagem deste) ainda não é representado 

com o registro realista, de escoamento, que se verificará na literatura mais adiante, e o herói 

caracteriza-se por permanecer igual ao longo da passagem do tempo (a idéia é a 

imutabilidade). Nos romances de provações, ou provas, a interação mundo-protagonista não 

se dá, verdadeiramente: o mundo coloca o herói à prova, sem mudá-lo, e o herói, por sua 

vez, também não interfere na realidade exterior. Nas palavras de Bakhtin: 

 
O herói não toca em nada no mundo, não modifica a face social do mundo, não o 
reconstrói, o que, aliás, não pretende. No romance de provas, não existe o 
problema da interação entre sujeito e objeto, entre o homem e o mundo. Daí o 
caráter estéril e improdutivo do heroísmo nesse tipo de romance (mesmo 
naqueles em que estiverem representados heróis históricos”.36  

 
                                                           
34 BAKHTIN, Mikhaïl. A estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 364-366. 
35 Ibid., p. 224. 
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Além das provas, que o herói tem de vencer, o romance de provação contribuirá para o 

romance de formação com o foco sobre a figura do protagonista. Também desta vertente 

romanesca se originarão o romance de cavalaria e o romance barroco. 

Terceiro pé da tipologia-evolutiva romanesca de Bakhtin, o romance biográfico recebe 

influência da literatura clássica antiga, dos primeiros tempos até Santo Agostinho, e pode 

ser encontrado em diversas formas, como confissões, forma hagiográfica, romance 

biográfico familiar, etc. Ao contrário do que acontecia no romance de viagens e no romance 

de provas, seu enredo “não se baseia em desvios ao curso típico e normal de uma vida, mas 

em momentos típicos e fundamentais de qualquer vida humana: o nascimento, a infância, 

os anos de estudo, o casamento, a organização de um destino humano, os trabalhos e as 

obras, a morte, etc”37. O herói, apesar de ter sua vida modificada — afinal, ela avança e 

progride no tempo —, não muda. Ele permanece inalterado pelo curso da vida. O tempo é 

representado obedecendo à espinha dorsal da cronologia do tempo do processo geral da 

vida, de divisões e progressões temporais que dizem respeito à passagem da vida do sujeito. 

Não se tem mais o tempo fabuloso do romance de cavalaria, nem o tempo abstrato, sem 

representação, do romance de viagens. Sobretudo, é no romance biográfico que começa a se 

anunciar a historicidade do tempo, que vai ser um dos componentes realistas que 

caracterizarão o romance de formação na ótica de Bakhtin: 

 
O tempo biográfico, enquanto tempo real, não pode deixar de ser incluído no 
processo mais amplo do tempo histórico (do qual participa), ainda que só seja 
histórico de um modo embrionário. A vida biográfica não pode dar-se fora de 
uma época, ela estende-se além dos limites de uma vida cuja duração é 
representada, acima de tudo, pelas gerações. Não há lugar para as gerações no 
romance de viagem e no romance de provas. As gerações introduzem um aspecto 
novo, essencial, na representação do mundo, introduzem o contato entre vidas 
diacrônicas (a relação entre as gerações versus o encontro no romance de 
aventuras). Desemboca-se na duração histórica.38 

 
Devido a este vínculo com um tempo histórico mais preciso e delineado,  a relação do 

herói do romance biográfico com o mundo se apresenta já mais próxima de um registro 

realista. Seria, segundo Bakhtin, o caso de Tom Jones, de Fielding. 

                                                                                                                                                                                 
36 Ibid., p. 230. 
37 Ibid., p. 231. 
38 Ibid., p. 231. 
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A seguir, no processo que culminará com a vertente do romance realista da Europa do 

século XIX, em Stendhal, Balzac, Flaubert, Dickens e Thackeray, Bakhtin vê o romance de 

formação, ou de educação, como ele o chama. 

O teórico desenvolverá uma tipologia a respeito dos cinco tipos de romance de 

educação que ele percebe e questionará critérios utilizados por outros estudiosos. Segundo 

ele, não se pode pensar apenas em princípios composicionais da narrativa, em tentar 

vislumbrar nos romances de educação a formação do herói como algo central (neste caso, 

adverte Bakhtin, Rabelais ficaria excluído); tampouco se pode ter como critério satisfatório 

o fato de a formação do herói estar presente no enredo. Neste caso, o leque de 

possibilidades se ampliaria muito, e se poderia abrigar sob uma mesma denominação obras 

como o já citado Tom Jones e A feira das vaidades, de Thackeray. Assim, Bakhtin 

estabelece seu critério principal de classificação do Bildungsroman centrando-se na 

transformação do protagonista ao longo da narrativa, enquanto elemento variável, e 

pensando o herói em oposição ao que ocorre na literatura romanesca em geral, em que o 

herói é pré-estabelecido, imutável e compõe uma unidade estática. As transformações do 

homem, a evolução de sua vida não fazem parte do enredo. Neste novo tipo de romance, o 

de formação, o homem é mostrado no seu devir: 

 
A imagem do herói já não é uma unidade estática mas, pelo contrário, uma 
unidade dinâmica. Nesta fórmula de romance, o herói e seu caráter se tornam 
uma grandeza variável. As mudanças por que passa o herói adquirem 
importância para o enredo romanesco que será, por conseguinte, repensado e 
reestruturado. O tempo se introduz no interior do homem, impregna-lhe toda a 
imagem, modificando a importância substancial de seu destino e de sua vida. 
Pode-se chamar este tipo de romance, numa acepção muito ampla, de romance de 
formação do homem.39 

 
 

Baseado principalmente na representação da relação entre tempo-espaço e 

protagonista, Bakhtin estabelece cinco tipos de romance de formação. O primeiro deles, o 

idílico-cíclico, representado por obras de Jean-Paul, Hippel e Sterne, tem um registro 

temporal cíclico. Mas, diferentemente do que ocorria com o romance de aventuras, em que 

o herói não se modificava, neste tipo de romance, apesar da temporalidade parecer se 

repetir, há alterações no protagonista: 

                                                           
39 Ibid., p. 237. 
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No idílio [...] o tempo se presta a uma representação do desenrolar da vida 
humana (desde a infância até a velhice, passando pelos anos de juventude e de 
maturidade) e a uma representação das modificações internas do caráter e da 
mentalidade, que se realizam no homem à medida que vão passando os anos40.
  

Um segundo tipo de romance de educação, também de temporalidade cíclica, seria 

representado pelos clássicos romances de formação do século XVIII, como os de Wieland e 

de Wetzel. A transformação deste protagonista não fica só presa às transformações de praxe 

esperadas conforme a sucessão das idades. Entram aqui a sobriedade, a praticidade e a 

resignação como frutos necessários à transformação do jovem idealista e sonhador. 

O terceiro tipo, o romance de formação autobiográfico, não tem registro temporal 

cíclico, mas biográfico. O tempo, neste caso, é de ordem orgânica, relacionado 

principalmente às idades da vida do protagonista. Fases, entretanto, que têm importância 

individual e, portanto, não podem ser completamente generalizáveis (esboça-se aqui a 

crescente individualidade romanesca). A transformação deste homem será fruto de uma 

série de fatores, de acontecimentos. O destino deste protagonista constrói-se aos poucos, ao 

mesmo tempo em que este forja seu próprio caráter. O desenvolvimento dos fatos de sua 

vida confunde-se com seu próprio desenvolvimento pessoal e individual41. 

 Em tal tipo de romance de formação é mostrada a transformação do personagem ao 

longo de sua vida, mas a mesma não é representada através de divisões etárias definidas e 

tipificadas. Neste tipo se enquadrariam David Copperfield, de Charles Dickens, e Tom 

Jones, já citado como romance biográfico (Bakhtin prevê que as características dos 

diversos tipos de romance por ele estudados se mesclam e se interpenetram).  

 O quarto tipo de romance de formação seria o romance didático-pedagógico. Seria o 

caso de Ciropédia, de Xenofonte (430-355 A.C.), Telêmaco, de Fénelon (1651-1715), e 

Emílio, de Rousseau (1712-1778). Este tipo é fundado em uma idéia de educação 

específica. Apresenta o processo pedagógico da educação no sentido estrito da palavra. Tais 

romances, característicos do Iluminismo, funcionavam como uma espécie de manual de 

comportamento e tinham o propósito explícito de promover a educação da juventude42. 

Nesses quatro tipos de romance de educação 
a formação do homem se operava contra o pano de fundo imóvel de um mundo já 
concluído e, no essencial, totalmente estável. Mesmo quando ocorriam mudanças, 
estas eram secundárias e não atingiam os fundamentos do mundo. O homem se 

                                                           
40 Ibid., p. 238. 
41 Ibid., p. 238. 
42 SCHWANTES. op. cit., p. 36. 
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formava, se desenvolvia, mudava, no interior de uma época. O que esse mundo 
concreto e estável esperava do homem em sua atualidade era que este se 
adaptasse, conhecesse as leis da vida e se submetesse a elas. Era o homem que se 
formava e não o mundo [...] A evolução do homem era [...] assunto pessoal seu, e 
os frutos dessa evolução pertenciam a sua biografia privada; no mundo, nada 
mudava.43 
 
 

 O quinto e mais importante tipo de romance de formação é o romance de formação 

realista, no qual o tempo histórico toma mais importância, pois a evolução do protagonista 

é indissociável da marcha histórica. “A formação do homem efetua-se no tempo histórico 

real, necessário, com seu futuro, com seu caráter profundamente cronotópicos”44. Neste tipo 

mais importante de romance de formação, o realista, o protagonista se desenvolve em 

situações de espaço-tempo históricas não só bem definidas, mas que, assim como o próprio 

protagonista, não são estáveis, mas mudam e se alteram ao sabor da evolução histórica. 

Wilhelm Meister, Gargantua e Pantagruel são os exemplos que Bakhtin dá de romances de 

formação nos quais a realidade externa ao herói se altera, assim como ele: 
[...] a formação do homem [...] já não é um assunto particular. O homem se forma 
ao mesmo tempo que o mundo, reflete em si mesmo a formação histórica do 
mundo. O homem já não se situa no interior de uma época, mas [...] no ponto de 
passagem de uma época para outra. Essa passagem efetua-se nele e através dele. 
Ele é obrigado a tornar-se um novo tipo de homem, ainda inédito45. 
 

 Ora, com protagonista e tempo histórico evoluindo de modo imbricado, tem-se aí 

maior correspondência entre sujeito e seu tempo. Por isso, se for utilizada a visada 

diacrônica bakhtiniana, de ver ao longe, no tempo, a semente de germinações futuras (e 

também levando em consideração que se está falando de sujeito e mundo histórico em 

devir), eis aí uma possibilidade de leitura que não só vem do passado mas estende-se para o 

futuro. Então, o protagonista do romance de formação realista não apenas é presente como 

tem um passado; não apenas é passado e presente como carrega marcas do seu futuro.  

 
É precisamente a formação do novo homem que está em questão. A força 
organizadora do futuro desempenha portanto um importante papel, na mesma 
medida em que o futuro não é relativo à biografia privada, mas concernente ao 
futuro histórico. São justamente os fundamentos da vida que estão mudando e 
compete ao homem mudar junto com eles. Não é de surpreender que, nesse tipo 
de romance de formação, os problemas sejam expostos em toda a sua 
envergadura, pois que se trata da realidade e das possibilidades do homem [...]. A 
imagem do homem em devir perde seu caráter privado (até certo ponto, claro) e 

                                                           
43 BAKHTIN. 1997. p. 239. 
44 Ibid., p. 239. 
45 Ibid., p. 240. 
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desemboca numa esfera totalmente diferente, na esfera espaçosa da existência 
histórica.46 
 

 Para Bakhtin, este princípio de formação histórica do homem encontra-se na quase 

totalidade dos romances realistas. Vale acrescentar que, fazendo jus à sua visão de literatura 

como matéria viva, ele faz a ressalva de que tais tipos de romance por ele estabelecidos 

nada mais são do que uma sistematização para fins didáticos, baseados na idéia de 

dominância das características vistas. Na realidade, não existem em sua forma pura e 

rigidamente estanque, mas se interpenetram. Vale reforçar: uma obra pode conter aspectos 

de várias das tipologias vistas. 

 Mas, voltando ao tempo histórico: Schwantes, após seu inventário conceitual sobre 

Bildungsroman, conclui que a definição de Bakhtin para romance de formação pode ser 

mais funcional do que as outras, além de mais literária, pois se atém a elementos 

propriamente literários, como protagonista, enredo, tempo, espaço. Entretanto, como foi 

possível ver, a análise de Bakhtin, partindo de elementos literários, não significa falta de 

vínculo entre o objeto estético e a realidade histórico-cultural. Muito pelo contrário. 

Bahktin não vê nas obras estéticas mera retratação espelhada da realidade histórica no 

momento em que a obra foi concebida, mas reflexos longínquos de toda a história ancestral 

que precedeu a obra (do ponto de vista de realidade concreta), como reflexos e culminância 

de todo um grupo de vozes literárias e culturais. De modo que, para ele, acontecimentos 

históricos e obras não se realizam de um dia para outro, mas são tecidos e preparados 

longamente nos caminhos subterrâneos da história. Bakhtin chega a salientar a importância 

do século XVIII no sentido do despertar da consciência humana para a historicidade: 

 
A visão e a representação do tempo histórico se preparam no Século das Luzes. É 
nele que se especificam os indícios e as categorias do tempo cíclico — o tempo 
natural, cotidiano e agrário do idílio, depois de este tempo ter sido, claro, 
preparado pelo Renascimento e pelo século XVII, sem contar a influência da 
tradição da Antigüidade clássica. O tema das ‘estações do ano’, dos ‘ciclos 
agrários’, das ‘idades do homem’ atravessa todo o século XVIII. [...] É preciso 
reavaliar a famosa não-historicidade do Século das Luzes. [...] a historicidade do 
século XVIII não deve ser julgada em comparação com essa fase de historicidade 
tardia (que [...] foi justamente preparada por este século), mas em comparação 
com as épocas que o precederam. Nessa ótica, o século XVIII revela-se ser a 
época de um poderoso despertar da sensibilidade do tempo da natureza e da vida 
humana. [...] É nesse terreno revolvido pelos tempos cíclicos que começam a 
surgir os indícios do tempo histórico.47  

                                                           
46 Ibid., p. 240. 
 
47Ibid., p. 244-245. 
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 A retratação artística desse tempo histórico, segundo Bakhtin, é que faz de Goethe 

uma espécie de apogeu artístico do Século das Luzes: “Em Goethe, que a esse respeito é o 

sucessor e a conclusão do Século das Luzes, a visão artística do tempo histórico, como já 

dissemos, atinge um ápice que continua inigualável”48. Tal brotar da representação de um 

mundo novo na literatura é ancorado em mudanças concretas na realidade, que Bakhtin 

evidencia: 

 
O processo que estava em andamento e do qual ia emanar o mundo real, 
arredondado, completo e total, atingiu uma primeira fase de conclusão no século 
XVIII, precisamente na época de Goethe. Fora determinada a posição do globo 
terrestre no sistema solar, bem como sua relação com os outros mundos desse 
sistema, definiram-se suas dimensões, seus mares e seus continentes, bem como a 
constituição geológica dos países, das espécies, das vias de comunicação, etc. O 
mundo fora conceituado e adquirira realidade histórica. Não se trata tanto da 
quantidade dos grandes descobrimentos, das explorações e dos novos 
conhecimentos quanto da qualidade nova que surge na compreensão do mundo 
real.49 

 
 Junto a essa nova percepção do mundo, e conseqüente retratação na literatura e na 

arte (Bakhtin ressalta que este historicismo, esta consciência do tempo presente aparece 

mais rápida e profundamente na criação literária do que nas especulações filosóficas e 

histórico-ideológicas dos iluministas), vai haver um crescimento do senso comum do 

homem: 
O século XVIII [...] foi o século da concretização e da visualização da nova 
realidade do mundo e de sua história. O mundo do sábio e do cientista tornou-se o 
mundo da consciência cotidiana do homem em sua atividade. A luta filosófica e 
ideológica travada no Século das Luzes contra tudo o que pertencia ao além 
servia de norma e impregnara as idéias, a arte, o cotidiano, etc [...]. A realidade, 
que assim recebia sua densidade, revelava novos aspectos e perspectivas infinitas. 
E essa atividade positiva do Século das Luzes atinge um de seus pontos 
culminantes na obra de Goethe.50 

 
 Como já vimos, a historicidade verificada por Bakhtin não é uma historicidade 

estática, imóvel no tempo. O romance é, para ele, o melhor meio de expressão de uma 

realidade mutante, como a moderna: 
O romance é o único gênero em evolução, por isso ele reflete mais 
profundamente, mais substancialmente, mais sensivelmente e mais rapidamente a 
evolução da própria realidade. Somente o que evolui pode compreender a 
evolução. O romance tornou-se o principal personagem do drama da evolução 

                                                           
48 Ibid., p. 245. 
49 Ibid., p. 264. 
50 Ibid., p. 265. 
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literária na era moderna precisamente porque, melhor que todos, é ele que 
expressa as tendências evolutivas do novo mundo, ele é, por isso, o único gênero 
nascido naquele mundo e em tudo semelhante a ele. O romance antecipou muito, 
e ainda antecipa, a futura evolução de toda literatura. Deste modo, tornando-se o 
senhor, ele contribui para a renovação de todos os outros gêneros, ele os 
contaminou e os contamina por meio da sua evolução e pelo seu próprio 
inacabamento. Ele os atrai imperiosamente à sua órbita, justamente porque esta 
órbita coincide com a orientação fundamental do desenvolvimento de toda 
literatura. Nisto reside a importância excepcional do romance como objeto de 
estudo para a teoria e para a história da literatura51. 

 

Tal como descobriu em seu objeto de análise o protagonista no eixo passado-

presente-futuro, Bakhtin também faz sobre o objeto de estudo uma visada que vem do 

passado, atinge o presente e carrega em si o germe do futuro. Também o romance, segundo 

ele, carrega em si 
[...] o vínculo substancial entre o passado e o presente, a necessidade do passado 
e sua posição na continuidade de uma evolução, a atividade criadora do passado 
e, por fim, o vínculo entre o passado, o presente e o futuro necessário.52  
 

 Apesar de ter tecido críticas à escola formalista, Bakhtin não descuidava do caráter 

formal de seus estudos. Sua idéia, entretanto, era a de que a forma só podia ser 

verdadeiramente estudada, sem esse estudo negligenciar o mundo em que a obra foi 

concebida, em conexão com o conteúdo: 
Fora da relação com o conteúdo, ou seja, com o mundo e os seus momentos, 
mundo como objeto do conhecimento e do ato ético, a forma não pode ser 
esteticamente significante, não pode realizar suas funções fundamentais. [...] A 
forma esteticamente significante é a expressão de uma relação substancial com o 
mundo do conhecimento e do ato53. 
 

Forma e conteúdo, para Bakhtin, não são separáveis, não podem ser abordados 

separadamente e dependem um do outro para existir esteticamente: 

 
na obra de arte, o conteúdo se apresenta totalmente formalizado, inteiramente 
encarnado, caso contrário ele seria um mau prosaísmo, um elemento não 
dissolvido no todo artístico. Não pode ser destacado da obra de arte um elemento 
real qualquer como sendo um conteúdo puro, como, aliás [...] não há a forma 
pura: o conteúdo e a forma se interpenetram, são inseparáveis, [...] são 
indissolúveis para a análise estética [...]: para que a forma tenha um significado 
puramente estético, o conteúdo que a envolve deve ter um sentido ético e 
cognitivo possível, a forma precisa do peso extra-estético do conteúdo, sem o 
qual ela não pode realizar-se enquanto forma.54 
 

 
                                                           
51 BAKHTIN. 1998. p. 400-401. 
52 BAKHTIN. 1997. p. 255-256. 
53 BAKHTIN. 1998. p. 35. 
54 Ibid., p. 36-7. 



 39

2.2.4 Bildungsroman lukacsiano: síntese da forma problemática da grande épica 

 

O pensamento de Lukács sobre o Bildungsroman é principalmente expresso no seu 

Teoria do romance, obra de sua juventude, escrita entre 1914 e 1915, ainda hegeliana e 

anterior ao período marxista, e é nessa obra, principalmente, que se baseia o presente 

estudo. 

A análise de Lukács sobre a forma romanesca encontra sua mola-mestra, assim 

como já foi visto em Blankenburg e Morgenstern, na oposição desta forma literária, 

moderna, com a clássica epopéia, e tais considerações dizem respeito sobretudo à figura do 

herói. Trata-se da espinha dorsal do pensamento de Lukács. Segundo ele, a epopéia clássica 

e o romance moderno são as duas possibilidades de objetivação da épica literária (que dá 

forma à totalidade extensiva na vida), tendo diferenças por se mostrarem em momentos 

diversos da história da humanidade. Por extensiva, costuma-se pensar na vida retratada 

horizontalmente, no seu desenvolvimento, enquanto que a tragédia, por exemplo, seria uma 

forma de retratação intensiva, de um recorte vertical. Apesar de não ser a intenção do 

presente trabalho debruçar-se sobre a epopéia, acredita-se ser necessário, para abordar o 

Bildungsroman lukacsiano, revisitar sua concepção romanesca e, para tal, nada melhor do 

que lançar mão das oposições que o teórico traçou quanto à epopéia.  

Para Lukács, o homem grego e, por tabela, o herói épico representado nas epopéias 

gregas conhecem “somente respostas, mas nenhuma pergunta, somente soluções (mesmo 

que enigmáticas), mas nenhum enigma, somente formas, mas nenhum caos” 55. Lukács 

cunha a imagem de um Aquiles, ou de um Odisseu, ou de um Agamênon, em um mundo 

fechado, no qual o herói se sentia completo (mesmo na batalha) e sempre acompanhado 

pelos deuses, para o mal e para o bem. Tal sentimento de imanência a priori, subentendido, 

não é partilhado pelo homem moderno (e, conseqüentemente, por seus personagens 

romanescos): para Lukács, “[...] o círculo cuja completude constitui a essência 

transcendental de suas vidas [dos gregos] rompeu-se para nós. [...] Descobrimos em nós a 

única substância verdadeira”56. Com isso, entende-se que, na transição do mundo clássico 

para o mundo moderno, da epopéia para o romance, enquanto representações extensivas da 

vida, a importância da subjetividade (foro íntimo e psicologia do protagonista como 

                                                           
55 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo: 34, 2000. p. 27. 
56 Ibid., p. 30. 
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parâmetro de realidade) cresceu, enquanto que a da objetividade (o mundo concreto) 

diminuiu. O romance é “uma expressão do desabrigo transcendental”57 do qual padece o 

homem, para o qual a concretude e objetividade de seu mundo não mais são suficientes 

para fazerem-no sentir-se em casa. O romance é “a epopéia 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, mas que ainda assim tem por intenção a 

totalidade”.58 Essa intenção de totalidade traduz-se na busca romanesca, nos anseios do 

protagonista. Para Lukács, entretanto, só a expressão da subjetividade do sujeito não é 

suficiente para forjar a vida na sua totalidade extensiva (esta subjetividade é abstrata: 

“abstração é a aspiração dos homens imbuída da perfeição utópica, que só sente a si mesma 

e a seus desejos como realidade verdadeira [...]59). No mais das vezes, a subjetividade 

moderna cai para a lírica60 (perigo do qual o romance da desilusão, conforme se verá a 

seguir, vai padecer), não conseguindo assim, conforme Lukács, abarcar a vida em sua 

totalidade ou mesmo forjar, intencionalmente, esta idéia de totalidade extensiva da vida.  

 O que caracteriza o herói romanesco em geral, em oposição à epopéia, é o sentido 

da busca, do ir atrás de algo cuja obtenção não é assegurada nem por deuses nem por 

ninguém: 
A epopéia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma, o 
romance busca descobrir e construir, pela forma, a totalidade oculta da vida. A 
estrutura dada do objeto — a busca é apenas a expressão, da perspectiva do 
sujeito, de que tanto a totalidade objetiva da vida quanto sua relação com os 
sujeitos nada têm em si de espontaneamente harmonioso — aponta para a 
intenção da configuração: todos os abismos e fissuras inerentes à situação 
histórica têm de ser incorporados à configuração e não podem nem devem ser 
encobertos por meios composicionais. Assim, a intenção fundamental 
determinante da forma do romance objetiva-se como psicologia dos heróis 
romanescos: eles buscam algo.61 
 

 Diferentemente da epopéia, os locais de início e de fim da narrativa romanesca 

(nascimento, morte do protagonista, etc) interferem diretamente no alcance ou não da 

representação da totalidade da vida. As obras homéricas, por exemplo, podem começar e 

                                                           
57 Ibid., p. 38. 
58 Ibid., p. 55. 
59 Ibid., p. 70. 
60 Ibid., p. 52. “Esse é o paradoxo da subjetividade da grande épica, o seu ‘quem perde ganha’: toda 
subjetividade criadora torna-se lírica, e apenas a meramente assimilativa, que com humildade transforma-se 
em puro órgão receptivo do mundo, pode ter parte na graça — na revelação do todo. Esse é o salto da Vita 
Nuova para A Divina Comédia, do Werther para o Wilhelm Meister [...]”. 
61 Ibid., p. 30. 
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terminar não importa onde porque seus fatos são concretos, e o início ou o fim aleatórios 

(antes do final da Guerra de Tróia, por exemplo) não comprometem a totalidade.62 

 Dante, com sua A divina comédia, retratando um tempo histórico-filosófico que não 

é mais o dos gregos, representa já uma transição estética da epopéia para o romance 

moderno. A marcha de Dante através do todo, embora rica em emoções, é uma visita 

guiada e sem perigos, e não uma peregrinação tateante rumo ao objetivo63. “O romance é a 

forma da virilidade madura, em contraposição à puerilidade da epopéia”64, é a história de 

uma busca sem proteção, sem pai nem Deus (afinal, o “romance é a epopéia do mundo 

abandonado por Deus”65). “Forma da virilidade madura”. Isso também significa, segundo 

Lukács, que “a completude de seu mundo, sob a perspectiva objetiva, é uma imperfeição, e 

em termos da experiência subjetiva, uma resignação”66. Estamos aqui falando de 

protagonistas que sabem o que é a imperfeição (ao contrário dos clássicos, por exemplo). 

No geral, o romance moderno, segundo Lukács, trata da vida do indivíduo problemático, e 

este problemático define-se frente ao mundo. “O processo segundo o qual foi concebida a 

forma interna do romance é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o 

caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e 

vazia de sentido para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento”67. Desta fissura entre 

subjetividade abstrata e mundo concreto nascerá Dom Quixote, nova etapa na formação do 

romance moderno. Também nesta narrativa pode-se ver o homem romanesco tendo que 

provar-se (coisa que o herói épico e o herói dramático fazem a priori):  

 
O romance é a forma da aventura do valor próprio da interioridade; seu conteúdo 
é a história da alma que sai a campo para conhecer a si mesma, que busca 
aventuras para por elas ser provada e, pondo-se à prova, encontrar sua própria 
essência. A segurança interior do mundo épico exclui a aventura, nesse sentido 
próprio: os heróis da epopéia percorrem uma série variegada de aventuras, mas 
que vão superá-las, tanto interna quanto externamente, isso nunca é posto em 
dúvida; os deuses que presidem o mundo têm sempre de triunfar sobre os 
demônios.68 

 
 Segundo Lukács, em Dom Quixote 
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A natureza descontínuo-heterogênea [...] alcança [...] seu ponto culminante: as 
esferas da alma e dos atos, psicologia e ação, não possuem absolutamente mais 
nada em comum. [...] A vida de semelhante homem, portanto, tem de se tornar 
uma série ininterrupta de aventuras escolhidas por ele próprio69.  
 

Ao contrário do que acontecia na epopéia, em que as batalhas a serem lutadas eram 

apontadas pelos deuses, a partir de Dom Quixote é o homem quem deve escolher suas 

bandeiras. Lukács lembra ainda que, historicamente, tal romance situa-se em uma época em 

que o Deus do Cristianismo (que garantia a salvaguarda dantesca em A divina comédia) 

começa a deixar o mundo, constituindo, assim, a primeira grande batalha da interioridade 

contra a infâmia prosaica da vida exterior70. 

 O outro tipo de romance é o que configura o que Lukács chama de romantismo da 

desilusão. Neste, após o embate imaginário entre interioridade e realidade concreta vista no 

idealismo abstrato (Dom Quixote), vê-se um transbordar da subjetividade pessimista 

romântica, portadora de uma utopia subjetiva que “desde o início, sofre de consciência 

pesada e tem certeza da derrota”71. 
O romantismo da desilusão sucede ao idealismo abstrato não apenas no tempo e 
na história, mas é também conceitualmente o seu herdeiro, o degrau seguinte, em 
termos histórico-filosóficos, no utopismo a priori: naquele, o indivíduo, portador 
da exigência utópica à realidade, foi esmagado pela força bruta dessa última; 
neste, essa derrota é o pressuposto da subjetividade72. 
  

Para Lukács, o perigo deste tipo de romance, que engendra uma consciência do 

indivíduo quanto à sua condição desconsolada, é uma “autodissolução da forma num 

desalentado pessimismo”73.  

 Aqui, novamente, o romance se opõe à literatura clássica quanto à representação da 

passagem do tempo. Segundo Lukács, somente no romance se tem a durée de Bergson, a 

passagem do tempo enquanto elemento estruturante da forma narrativa, e não apenas como 

referência: 
[...] quase se pode dizer que toda a ação interna do romance não passa de uma 
luta contra o poder do tempo [...] Eis por que, aqui, todo o valor está ao lado da 
parte derrotada, que, em fenecendo, assume o caráter da juventude que estiola, e 
toda a rispidez e todo o rigor vazio de idéias estão ao lado do tempo.74  
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A educação sentimental, de Flaubert, é o exemplo dado pelo teórico para este tipo 

de romance. 

 A compreensão desses dois tipos de romances, do idealismo abstrato e do 

romantismo da desilusão, é importante no presente estudo pois é como uma síntese desses 

dois tipos que Lukács vai ler Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe.  
Wilhelm Meister situa-se entre esses dois tipos de configuração: seu tema é 
reconciliação do indivíduo problemático, guiado pelo ideal vivenciado, com a 
realidade social concreta. Essa reconciliação não pode nem deve ser uma 
acomodação ou uma harmonia existente desde o início75. 
 

Deste modo, o humano neste tipo de romance, assim como a estrutura da narrativa, 

é condicionado pela necessidade de que a reconciliação entre interioridade e mundo seja 

problemática, porém possível, “de que ela tenha de ser buscada em penosas lutas e 

descaminhos, mas possa no entanto ser encontrada”76. Nesse encontro, nesse processo de 

formação, Lukács prevê uma interação com a realidade, e não apenas uma contemplação 

pessimista (que seria a característica do romantismo da desilusão), corroborando alguns 

teóricos já vistos que dão ênfase à ação no Bildungsroman. Neste tipo de romance de 

formação capitaneado por Wilhelm Meister, forja-se, devido à interação dificultada mas 

possível entre interioridade e mundo, uma harmonia entre o indivíduo e seus pares; forja-se, 

então, uma comunidade, que não deixa de certo modo de romper com a solidão 

irremediável do romantismo da desilusão ou do idealismo abstrato: 

 
A partir dessa possibilidade, conferida pelo tema, de intervir com ações sobre a 
realidade social, segue-se que a articulação entre mundo exterior, profissão, 
classe, estamento, etc. é de fundamental importância, como substrato da ação 
social, para o tipo humano aqui em pauta. Por isso, o ideal que vive nesse homem 
e lhe determina as ações tem como conteúdo e objetivo encontrar nas estruturas 
da sociedade vínculos e satisfações para o mais recôndito da alma. Desse modo, 
porém, ao menos como postulado, a solidão da alma é superada. Essa eficácia 
pressupõe uma comunidade íntima e humana.77 

 
 Entretanto, esse sentimento de comunidade possível no romance de formação não é 

de modo algum o mesmo da epopéia clássica ou dos outros tipos vistos de romance: 

 
essa comunidade não é nem o enraizamento ingênuo e espontâneo em vínculos 
sociais e a conseqüente solidariedade natural do parentesco (como nas antigas 
epopéias), nem uma experiência mística de comunidade [...] mas sim um lapidar-
se e habituar-se mútuos de personalidades antes solitárias e obstinadamente 

                                                           
75 Ibid., p. 138. 
76 Ibid., p. 138. 
77 Ibid., p. 139. 



 44

confinadas em si mesmas, o fruto de uma resignação rica e enriquecedora, o 
coroamento de um processo educativo, uma maturidade alcançada e 
conquistada.78  

 
De algum modo, as vidas humanas conseguem fazer o movimento de aproximar-se 

umas das outras nesse tipo de romance: “os personagens isolados tornam-se estreitamente 

unidos por meio dessa comunidade do destino, ao passo que no romance da desilusão o 

paralelismo das curvas de vida só fazia aumentar a solidão dos homens”79.  

Lukács não apenas vê formação no sentido de evolução dentro do romance do tipo 

de Wilhelm Meister, mas vê formação na história do gênero, se tivermos como antecessores 

os dois tipos já vistos, de idealismo abstrato e romantismo da desilusão: “O heroísmo 

abstrato e a pura interioridade do Romantismo são admitidos, pois, como tendências 

relativamente justificadas, mas a serem superadas e inseridas na ordem interiorizada [...]”80.  

A formação verificada nesse tipo de romance é, para Lukács, sobretudo configurada 

por ser consciente. Logo, trata-se de uma formação e uma vontade de formação, 

conseguidas através da reflexão e da ação: 

 
A humanidade [...] requer um equilíbrio entre atividade e contemplação, entre 
vontade de intervir no mundo e capacidade receptiva em relação a ele. Chamou-
se essa forma de romance de educação. Com acerto, pois a sua ação tem de ser 
um processo consciente, conduzido e direcionado por um determinado objetivo: o 
desenvolvimento de qualidades humanas que jamais floresceriam sem uma tal 
intervenção ativa de homens e felizes acasos; pois o que se alcança desse modo é 
algo por si próprio edificante e encorajador aos demais, por si próprio um meio 
de educação. A ação definida por esse objetivo tem algo da tranqüilidade da 
segurança. Mas não se trata da tranqüilidade apriorística de um mundo rematado; 
é a vontade de formação [...].81 

 

 A formação goetheana, entretanto, não significa a realização de todos os ideais. Ela 

significa, também, a conscientização madura a respeito dos limites da conciliação possível 

entre o mundo ideal e a interioridade, do que pode e do que não pode ser conseguido: 
 
O parâmetro educativo preservado nessa forma e que a distingue claramente do 
romance da desilusão consiste no fato de que o advento final do herói a uma 
solidão resignada não significa um colapso total ou a conspurcação de todos os 
ideais, mas sim a percepção da discrepância entre interioridade e mundo, uma 
realização ativa da percepção dessa dualidade: a adaptação à sociedade na 
resignada aceitação de suas formas de vida e o encerrar-se em si e guardar-se para 
si da interioridade apenas realizável na alma. O gesto desse advento exprime o 
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estado presente do mundo, mas não é nem um protesto contra ele nem sua 
afirmação, é somente uma experiência compreensiva [...].82 

 

 Lukács afirma ainda que os romances de formação pós-goetheanos no geral 

sucumbiram ao perigo de ficar só na individualidade sem conseguirem se tornar 

paradigmáticos, representativos de uma realidade humana maior, de um desenvolver-se 

frente à sociedade83. Os Bildungsromane pós-Wilhelm Meister ficariam restritos, segundo o 

teórico, a um “caráter fatal, insignificante e mesquinho do meramente privado”, sem atingir 

a totalidade representativa, e, o que é pior, segundo ele, a todo momento mostrando a busca 

frustrada e a intenção desta totalidade. 

 

2.2.5 O Romance de formação: um subgênero flexível 

 

Se as análises propostas por Bakhtin e Lukács aqui verificadas forem olhadas em 

perspectiva, a abordagem da forma em relação ao conteúdo e vice-versa é um dos pontos 

afins entre os dois teóricos. Igualmente, é tendência comum aos dois teóricos o olhar 

voltado para o que Lukács chama de condicionamento histórico-filosófico da arte, 

reconhecendo na literatura, em específico, sinais de seu tempo, da tradição passada 

(literária e histórica) que ela incorpora e da sua herança para o futuro, na forma de 

inovações ou re-tratamento de aspectos ancestrais. Tanto Lukács quanto Bakhtin vêem as 

obras de arte e, no caso, o romance como âncoras lançadas no seu passado, no seu presente 

e no seu futuro, e, destes, indissociáveis.  

Entretanto, as idéias bakhtinianas e lukacsianas são também complementares, uma 

vez que os estudos de Bakhtin são aparentemente mais calcados em dados da realidade 

concreta — o momento histórico — do que as análises de Lukács (do que, conforme já foi 

visto na introdução do presente trabalho, o teórico húngaro se ressentiu, na sua maturidade, 

tendo em vista que A teoria do romance é uma obra de sua juventude). Lukács, na sua 

tipologia, organizou mais um sistema literário do que um panorama propriamente dito. Ele 

salienta mais do que Bakhtin a característica de busca, de procura, de anseio dos 

protagonistas das objetivações da grande épica (epopéia e romance) e marca as 

características do protagonista romanesco frente às dos heróis épicos. Bakhtin, por outro 
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lado, se aprofunda mais no modo como o tempo e o espaço são retratados ao longo do 

desenvolvimento do romance, pois, para ele, estes elementos composicionais são a chave 

para a compreensão do romance realista, do qual o romance de educação é o mais alto 

representante.  

Igualmente, os apontamentos feitos nos itens 2.2.1. e 2.2.2 deste capítulo na 

tentativa de dar a idéia de algumas teorizações a respeito do Bildungsroman servem para 

ressaltar — por contraste — a maior amplidão e perspectiva das reflexões bakhtinianas e 

lukacsianas e, conseqüentemente, sua maior operacionalidade e utilidade em um trabalho 

que tem intenção de abarcar obras de países diferentes e épocas distintas de modo maleável 

e sem conceituações rígidas. 

Por mais que talvez seja difícil pensar os romances de formação de modo 

desvinculado à realidade histórico-social na qual estes surgiram, é clara a influência do 

pensamento historicista-filosófico de Bahktin e Lukács em posteriores estudos sobre o 

Bildungsroman, como o já citado livro de Bancaud-Maënen ou as análises mais detalhadas 

de Jerome Hamilton Buckley, Season of youth: the Bildungsroman from Dickens to 

Golding, e o já citado The way of the world: the Bildungsroman in european culture, de 

Moretti. Principalmente estes dois últimos autores esforçaram-se por estudar o subgênero 

em questão na sua diacronia, na sua evolução, norteados sempre (sobretudo Moretti) pela 

conjunção da literatura com a realidade histórico-ética das sociedades em que os romances 

foram produzidos (mesmas balizas do pensamento bakhtiniano e lukacsiano). 

Buckley estudou apenas Bildungsromane ingleses, mas conservando sempre o viés 

comparatista e fazendo sempre referências a obras de outros países. Admitindo que os 

romances de formação ingleses são diferentes de, por exemplo, Wilhelm Meister e O 

vermelho e o negro, ele, porém, verificou um enredo básico dos romances de formação 

comum a obras de várias épocas e locais: um jovem ou uma criança sensível cresce no 

campo ou na província, onde encontra obrigações e limites sociais e intelectuais. Sua 

família, especialmente seu pai, se mostra tenazmente contrária aos seus instintos criativos 

ou caprichos, antagônica às ambições do protagonista e irredutível frente às novas idéias 

que ele recebeu de leituras não-prescritas. Sua primeira experiência escolar, ainda que não 

totalmente inadequada, pode ser frustrante na medida em que lhe sugere opções não-
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disponíveis para ele na situação em que se encontra. Assim, ele — às vezes em idade muito 

tenra — abandona a atmosfera repressiva do lar (assim como sua relativa inocência) para 

trilhar seu caminho de modo independente, na cidade (no caso dos romances ingleses, 

geralmente Londres). Lá, sua educação verdadeira tem início. Não apenas a sua preparação 

para uma carreira, mas também — o que é freqüentemente mais importante — sua 

experiência concreta da vida urbana. Esta envolve no mínimo dois relacionamentos 

amorosos ou sexuais, um com influências negativas e outro com positivas, em função dos 

quais o heróis terá de reavaliar seus valores. Quando ele decidir, após uma longa e dolorosa 

busca por sua alma, de que maneira pode honestamente se acomodar no mundo moderno, 

terá deixado para trás sua adolescência e entrado na maturidade. Com sua iniciação 

completa, ele poderá visitar seu velho lar, para demonstrar através da sua presença o seu 

grau de sucesso no que tange à sabedoria da escolha84.  

Buckley explica que nenhum romance de formação segue exatamente este enredo, 

que tem sete elementos principais: infância e conflito de gerações, provincianismo, contato 

com uma sociedade mais ampla, auto-didatismo, isolamento, provação amorosa, busca por 

vocação ou filosofia de vida. Entretanto, para ele, se um romance não contém mais de dois 

ou três destes elementos estruturais, é difícil o todo não se distanciar demais da idéia que se 

tem de um romance de formação85. 

Moretti, por sua vez, analisa o percurso evolutivo do Bildungsroman europeu, de 

Wilhem Meister até América, de Franz Kafka (1883-1924), considerando de que modo as 

oscilações e mudanças histórico-sociais dos diferentes países europeus foram se refletindo 

no conteúdo e na forma literária dos mais importantes Bildungsromane europeus deste 

período. Ele conclui que a nova mobilidade social e a nova importância atribuída à 

juventude eram os principais sustentáculos do romance de formação do século XVIII e que, 

ao longo do século seguinte, estes aspectos sociais foram-se alterando de modo a 

inviabilizar o romance de formação (o que, segundo Moretti, explica o fim do subgênero 

mais perfeito gerado pela sociedade ocidental moderna). De uma realidade com mobilidade 

social passa-se, progressivamente, para uma realidade onde o trabalho é possível, mas tal 

possibilidade não mais configura flexibilidade social como em contraste com a sociedade 
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pré-burguesa. Igualmente, gradualmente a juventude ganha mais e mais importância (como 

se pode ver até hoje), mas passa a ser um valor em si, e o processo de maturação — visto 

como algo natural no Bildungsroman do século XVII — passa a configurar uma perda, e a 

juventude quer durar para sempre.  

Um protagonista de classe média, questionamentos dos ideais paternos, exílio do 

lar, experimentação de novas identidades, provação profissional, casamento são alguns dos 

elementos que Moretti reconhece nos romances de formação que analisa; todos estes 

elementos são estruturados teleologicamente, visando (ainda que nem sempre atingindo, 

como é o caso de O vermelho e o negro) ao processo de internalização das leis da sociedade 

pelo indivíduo e sua integração em um todo. Moretti faz uma diferenciação entre o 

Bildungsroman inglês e o Bildungsroman continental. Segundo ele, o romance de formação 

inglês foi menos afetado pelas mudanças no panorama europeu no final do século XVIII e 

início do século XIX, por sua geografia insular, e pelas invasões napolêonicas. Disso, entre 

outros aspectos sócio-culturais, resultou um romance mais conservador, com estrutura de 

conto de fadas, no qual o valor maior é a estabilidade (enquanto que, para o romance 

continental, ser da classe média significa mobilidade).  

Já Bancaud-Maënen vê como denominador comum dos romances de formação que 

estudou um protagonista que nasce em uma sociedade cujos valores ele tem de avaliar por 

si mesmo (a narrativa do nascimento é uma constante no sentido em que posiciona o 

protagonista em um quadro social no qual se desenvolverá o romance e sua formação). Ele 

precisa certificar-se de seus valores e não mais está sob a proteção (ou o vaticínio) da 

providência; ele se confronta com sua família, com as pessoas ao seu redor, e parte em 

viagem, e seu desenvolvimento pessoal está ligado aos relacionamentos que ele trava com 

amigos, inimigos, mestres, conquistas femininas. O protagonista passa também pela 

provação profissional e, muitas vezes, torna-se artista. A busca da felicidade é vinculada 

com a busca da verdade; ambas são freqüentemente ameaçadas, mas sempre, igualmente, 

postuladas86. 

Com base na abordagem feita nestes três referidos estudos, e analisando as 

necessidades dos romances que compõem o nosso corpus, é que foram definidos quais 

aspectos e temas serão analisados no capítulo 4. 
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Os vieses marxista-historicistas de Bahktin e Lukács que embasam, também, tanto 

Buckley quanto Bancaud-Maënen e Moretti, servirão de modelo inspirador para as 

contextualizações da época de produção de Dickens e Salinger, no próximo capítulo.
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3 LOCALIZANDO O CORPUS (David vitoriano e Holden do american way of life 

 
3.1 Charles Dickens e a Era Vitoriana 

3.1.1 O vitorianismo 

 
A Era Vitoriana inglesa foi uma época em que o tempo correu mais rápido. A Era 

Vitoriana e o século XIX inglês, pois o longo reinado de Vitória (1837-1901) faz com que 

ambas as fatias temporais — Vitorianismo e século XIX — justaponham-se. Quando foi 

coroada, na abadia de Westminster, aos 18 anos de idade, Vitória I tomava nas mãos uma 

Grã-Bretanha cada vez mais transformada pela Revolução Industrial, em andamento desde 

o século XVIII, e pelo crescimento capitalista. Mesmo tendo perdido os Estados Unidos, 

sua maior colônia, no Tratado de Versalhes de 1783, a monarquia constitucional inglesa 

encontrou os meios de relativizar o regime e perpetuar-se, evitando um levante semelhante 

ao ocorrido na França, segundo afirma A.O.J. Cockshut, em seu ensaio Victorian thought1. 

Já no início do século, a Grã-Bretanha destacava-se como a principal potência mundial. Em 

1805 os britânicos haviam vencido a batalha de Trafalgar, derrotando frotas franco-

espanholas e conquistando a supremacia marítima. Coalizões européias vencem as forças 

napoleônicas em 1813 e em 1815, neutralizando a força imperial francesa. Internamente, o 

industrialismo, aliado à força naval inglesa, possibilitava o enriquecimento do país através 

da venda de manufaturados britânicos, tornando o país cada vez menos agrícola e mais 

urbano e empregando cada vez mais pessoas nas indústrias2. A movimentação crescente do 

capital, que passa a se movimentar também nas mãos de pequenos proprietários e 

representantes de novas profissões urbanas, mina, gradualmente, os privilégios eleitorais da 

nobreza e prepara o terreno para reformas na direção de tolerância religiosa e social. Os 

católicos são emancipados em 18293. A abertura de linhas férreas aproxima os quatro 

cantos do país e tira do isolamento o interior britânico (as primeiras linhas de trens são 

inaguradas em 1825, e a partir de 1841 é possível ir de Londres à costa do Canal da 

Mancha em trens). Em 1832 concede-se o direito eleitoral a todos os proprietários de terras 

homens. Crescimento econômico e tecnológico acontecem concomitantemente: além da 
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eletricidade e do vapor (este último surgido em 1830), que estão na base da Revolução 

Industrial, as primeiras ferrovias ligam a capital do império ao oceano em 1841. Em 1846 

são abolidas leis proteccionistas (corn laws) referentes ao comércio de grãos, marcando o 

início de um posicionamento livre-comercista4. Em 1851 é realizada a Grande Exposição, 

de maio a outubro, mostrando as maiores novidades em técnicas e invenções. Na década de 

50 a Inglaterra tem confirmada sua hegemonia militar ao vencer, apoiada pela França, 

Império Otomano e Piemonte, a Rússia, que cobiçava regiões do referido império, na 

Guerra da Criméia (1854-55). O metrô de Londres é inaugurado em 1863. Em 1867 os 

donos de imóveis urbanos adquirem direito ao voto, e, em 1872, o voto torna-se secreto. 

Em 1884 surgem os primeiros telefones.  

Entretanto, no borbulhar florescente das cidades grandes, entre os apitos dos trens e das 

fábricas, forjam-se já as mazelas que são o ônus deste crescimento: as relações patrões-

empregados começam a mostrar suas zonas de conflito, fazendo surgir movimentos 

sindicais (que seriam reconhecidos em 1871). O rápido crescimento das concentrações 

urbanas ocasiona problemas de moradia, saneamento, saúde, pobreza e violência. As 

primeiras revoltas contra o desemprego insurgem-se entre 1811 e 1817. Crianças pobres 

tornam-se mão-de-obra barata, de modo que já em 1833 surgem as primeiras legislações 

que procuravam restringir o trabalho infantil a 48 horas semanais, e em 1870 a educação é 

tornada obrigatória até os 11 anos de idade.  

Os ingleses descobriam, orgulhosamente, sobretudo na primeira metade do século, 

novas facetas de seu estilo de viver, novos sintomas e conseqüências das mudanças. E, 

como não poderia deixar de ser, em um país com povoações cada vez mais densas, com 

técnicas de comunicação em pleno desenvolvimento e, sobretudo, que é palco de 

mudanças, o debate acerca de novos e antigos costumes era inevitável. Como caracteriza 

Cockshut, 
[...] nothing is more emblematic of the nature of the mid-Victorian élite than the 
foundation in 1869 of the Metaphysical Society, where Anglicans, atheists and 
Catholics read papers on high speculative subjects, lacerating each other’s 
argument in a friendly, clubbable atmosphere.5 
 

O jornal e outros periódicos desempenhariam papel fundamental nesses debates e 

discussões. 
                                                           
4 LA GRANDE BRETAGNE. In : LAROUSSE Encyclopédique Universel. Paris: Larousse, 1999. v.7, p. 
2490. 
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Trata-se de uma época difícil de ser caracterizada justamente por seu caráter de 

mudança, forças contraditórias, mas é aí que reside seu interesse6. Como explica Andrew 

Sanders, em The short story of english literature, grande parte do esforço intelectual 

vitoriano foi dedicado a tentar manter inteiro um universo que implodia: “It was an age of 

conflicting explanations and theories, of scientific and economic confidence and of social 

and spiritual pessimism, of a sharpened awareness of the inevitability of progress and of 

deep disquiet as to the nature of the present”7. Para Sanders, apesar de todas as épocas 

terem seus paradoxos, os dos meados do século XIX são conflitos que perturbaram seus 

contemporâneos mais do que havia acontecido aos ancestrais destes. Em uma sociedade 

que muda, capitaneando nesse processo alterações que refletirão em todo o mundo, 

orgulhosa de seu pioneirismo e, ao mesmo tempo, receosa pelo desconhecido, pelo destino 

da sua aldeia ancestral e de sua cultura insular, pela Inglaterra anglicana das carruagens, a 

solução é agarrar-se à moralidade, aos costumes e instituições basilares, que não deveriam 

mudar, tal como a família: 
Mid-Victorian society was still held together by the cement of Christian moral 
teaching and constricted by the triumph of puritan sexual mores. It laid a 
particular stress on the virtues of monogamy and family life, but it was also 
publicy aware of flagrant moral anomalies throughout the social system8.  
 

Em uma sociedade em mutação, que se agarrava aos seus valores espinhais para não 

deixar de ser ela mesma, o moralismo vitoriano era o que ancorava a nova e poderosa 

Inglaterra à merry old England. 

Em tal processo de voltar-se para si mesma e discutir as mudanças, foi desencadeada 

uma tendência de auto-análise dentro da qual se inseria uma linha de reflexão sobre as 

próprias origens (do povo, do homem inglês), como, além de um modo de apegar-se à sua 

própria natureza, maneira de entender a validade de seus princípios. As teorias darwinianas 

enquadram-se nesse espírito. 

Moretti afirma que quanto mais uma sociedade vê a si mesma como um sistema instável 

e precariamente legitimado, maior e mais forte a imagem da juventude, e vice-versa9. Esta 

certeza inglesa quanto aos seus valores e suas instituições, o fato da revolução industrial ter 

                                                                                                                                                                                 
5 COCKSHUT. op. cit. p. 27. 
6 INTRODUCTION. In: POLLARD, Arthur (Ed.). The victorians. London: Penguin, 1993. p. vii e ix. 
7 SANDERS, Andrew. The short Oxford history of english literature. Oxford: Clarendon, 1996. p. 398. 
8 Ibid., p. 399. 
9 MORETTI, Franco. The way of the world: the Bildungsroman in european culture. New York: Verso, 2000. 
p. 184. 
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começado já no século XVII e o fato de o país nunca ter sido tocado pelas tropas 

napoleônicas (e, nesse sentido, não ter sido obrigado a se reestruturar e rever suas crenças e 

fundamentos políticos) resultaram em uma juventude mais conservadora do que rebelde. E, 

se juventude é sinônimo de movimento, mobilidade, instabilidade, resultou em uma 

juventude “menos jovem”. “Here is a solid world, sure of itself and at ease in a continuity 

that fuses together ‘tradition’ and ‘progress’. It is a world that cannot and does not want to 

identify with the spirit of adventures of modern youth”10.  

 

3.2.1 A vida e a obra de Charles Dickens 

É nesta Inglaterra abolicionista, leitora de jornais que nasce, em  7 de fevereiro de 1812, 

na cidade de Portsmouth, no sudoeste do país, ao sul de Londres, aquele que seria o maior 

pintor da vida, das instituições, dos ideais e das chagas vitorianas. Charles é o segundo 

filho de John Dickens, um empregado burocrata de um escritório da marinha, brincalhão, 

contador de histórias e bem-humorado, ao mesmo tempo que incapaz de manter-se longe de 

dívidas11. Segundo o escritor G.K. Chesterton, que Harold Bloom considera o melhor 

crítico do romancista inglês e que baseia suas análises na obra de John Forster, biógrafo ao 

qual o próprio Dickens contou sua vida, a primeira infância do menino não foi 

financeiramente tão pobre como se costuma imaginar12. Tratava-se de uma família classe 

média-baixa. Quando Charles tinha cinco anos, as dívidas apertaram, e a família mudou-se 

para Chatham, também no sudoeste, onde a criança freqüentou uma escola na qual a leitura 

lhe foi ensinada. Aos 10 anos ele já entrara em contato com a literatura humorística pícara 

inglesa, sobretudo, que traria influência direta principalmente nas suas primeiras obras: 

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, Tom Jones, de Henry Fielding, Dom Quixote, de 

Miguel de Cervantes, O vigário de Wakefield, de Oliver Goldsmith, e As mil e uma noites13. 

Em 1823, ainda no reinado de George IV (1820-30), a família muda-se para a capital. A 

sra. Dickens resolve abrir uma escola para moças e coloca os filhos na rua a distribuir 

panfletos e propaganda, o que seria o primeiro trabalho infantil de Dickens (frustrado, ainda 

por cima, pois nenhuma criança foi apresentada como aluno). A situação financeira 

agravara-se ao ponto de a família ter de vender parte de suas posses, como os livros. 
                                                           
10 MORETTI. op. cit. p. 185. 
11 ECKERSLEY. op. cit. p. 8-9. 
12 CHESTERTON, G.K. Dickens. Buenos Aires: Condor, 1933. p. 38. 
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Chesterton conta que o próprio Charles teria sido responsável pela efetuação de várias das 

vendas. Em 1824, aos 12 anos, Charles foi trabalhar em um curtume de um parente. 

Também trabalhou rotulando garrafas.14 Seu pai foi preso por dívidas e levado à prisão de 

Marshalsea, onde Charles visitava-o todos os dias15. O recebimento de uma pequena 

herança tirou John Dickens da prisão. Ele conseguiu um emprego como repórter no jornal 

The British Press, responsável pela cobertura do parlamento. Charles foi afastado do 

curtume e pôde estudar mais um ano ou dois. Aos 15 anos, Charles começou a trabalhar 

como empregado em um escritório de advocacia, o que, consta, ele não apreciava16. O 

jovem precoce, que mantinha consigo mesmo e seus estudos uma disciplina que não 

recebera por parte dos pais, aprendeu estenografia sozinho e tornou-se repórter do jornal 

The Sun para assuntos jurídicos e de corte17. Aos 19 anos era redator da Câmara dos 

Comuns, igualando-se, de certo modo, a seu pai, que também trabalhava no jornalismo. O 

perfeccionista Charles, segundo Chesterton, conseguiu posições de redator parlamentário 

primeiro no jornal The True Sun, posteriormente em The Mirror of Parliament e em The 

Morning Chronicle. Diz-se que foi nessa época que Dickens aprendeu a desprezar a 

constituição britânica18, ao mesmo tempo em que viveu o ritmo frenético do jornalismo, de 

correr atrás dos acontecimentos que pululavam em Londres e no interior, de ver a vida 

cotidiana das ruas, apreender e resumir os fatos e correr cotidianamente contra o tempo da 

Inglaterra georgiana19.  

Aos 21 anos, isto é, em 1833, Dickens começou a publicar histórias cômicas, com 

personagens caricaturais, no Old Monthly Magazine e no Evening Chronicle, sob o 

pseudônimo de Boz. A iniciativa começou a chamar a atenção do público e surgiu a 

pergunta: “Quem é esse Boz?”.  Em 1936 as histórias foram recolhidas em um livro, sob o 

título de Sketches by Boz, que foi um sucesso20. No mesmo ano, surge o convite para que o 

jornalista escreva uma série de histórias sobre figuras engraçadas do esporte, para “ilustrar” 

os desenhos de um famoso desenhista. Dickens, que estava por se casar e precisava de 

dinheiro, aceitou a proposta e, aos 24 anos, ficou nacionalmente conhecido pela série The 
                                                                                                                                                                                 
13 ECKERSLEY. op. cit. p. 9. 
14 CHESTERTON. op. cit. p. 41-2. 
15 ECKERSLEY. op. cit. p. 9. 
16 CHESTERTON. op. cit. p. 61. 
17 ECKERSLEY. op. cit. p. 10 
18 CHESTERTON. op. cit. p. 64. 
19 Ibid., p. 67. 
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Pickwick papers — histórias acerca do Pickwick Club (Pickwick é o nome do personagem 

fundador do clube), que reúne diversas personalidades cômicas, de diversas profissões e 

características representativas da época: advogados, comerciantes, etc. As histórias 

(ilustradas) contam aventuras esparsas, quadros humorísticos, sem muita conexão de causa-

efeito entre si. Depois de um começo lento, a coqueluche foi tamanha que durante um 

tempo vendeu-se chapéus Pickwick, bengalas Pickwick e toda sorte de acessórios. O 

historiador escocês Thomas Carlyle conta que ficou sabendo por um clérigo que um 

moribundo que este estivera visitando resmungara: “Bem, graças a Deus o próximo encarte 

de Pickwick vai sair em dez dias”21. A anedota, verídica ou não, ilustra a popularidade 

A próxima narrativa de Dickens é Oliver Twist, publicada em 1837-38 em encartes 

periódicos (desta vez no jornal Bentley’s Miscellany, que Dickens editava). “The popularity 

of Oliver Twist surpassed even that of Pickwick Papers, and not the less because Dickens 

was no longer merely amusing his public but was lighting up dark places that his 

comfortable readers didn’t know existed or hadn’t troubled to investigate22”. Oliver é um 

órfão carente, sozinho na cidade grande, que, de certo modo, pode ser considerado um 

proto-David assim como o primeiro de toda uma linhagem de órfãos que povoarão a 

extensa obra do autor. Trata-se, já, de uma obra com enredo mais estruturado. Algumas 

vozes levantam-se, criticando o estilo baixo e realista de Dickens: dizia-se que ou as cenas 

de violência e marginais não existiam, e Dickens as inventava, ou, se existiam, não 

deveriam ser relatadas. 

Devido ao meio de recepção (encartes em periódicos, ou folhetins), a literatura feita por 

Dickens vai se caracterizar por enredos de fácil compreensão e rápida atração do leitor, que 

se desdobram em tramas e subtramas até o final da narrativa: era preciso cativar os 

compradores de jornais logo no início, para garantir largas tiragens, além da propaganda de 

boca (em uma realidade que desconhecia o rádio), e mantê-los interessados e curiosos até a 

última linha. Posteriormente, as histórias publicadas em jornais eram lançadas em formato 

de livro. Segue-se A vida e as aventuras de Nicholas Nickleby (1838-39), para o qual 

Dickens se prepara fazendo investigação jornalística em um colégio interno de meninos. 

Como a precedente, esta obra também trata de repressão infantil, descaso com as crianças e 

                                                                                                                                                                                 
20 Ibid., p. 67. 
21 ECKERSLEY. op. cit. p. 7 
22 Ibid., p. 12. 
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crimes. Entre 1840-41 sai A velha loja de curiosidades, e, também em 1841, Barnaby 

Rudge, um romance histórico que está entre as obras mais negligenciadas do autor, tanto 

por parte de público como de crítica, embora tenha recebido alguns elogios de críticos 

(inclusive referentes aos avanços artísticos de Dickens) na época da publicação23. Em 1842, 

o escritor vai para os Estados Unidos (onde sua obra também conquistara legiões de fãs), de 

onde volta escandalizado com a maneira com a qual os americanos falavam da democracia, 

república e outras instituições, e com o primitivismo da regulamentação dos direitos 

autorais. Em 1843-4 publica A vida e as aventuras de Martin Chuzzlewit, que de início não 

foi bem nas vendas24. Nesta narrativa pode ser vista uma crítica à sociedade norte-

americana, e a obra teve menor aceitação por parte do público que os títulos precedentes, e 

Contos de Natal, que inclui A Christmas carol, The chimes e The cricket on earth.  A 

primeira destas histórias é a do sovina Scrooge e seus fantasmas natalinos e teve incrível 

apelo e sucesso popular. Em 1845, Dickens torna-se o primeiro diretor do jornal The Daily 

News. No período de 1846 a 1848, publicou a história que muitos críticos vêem como o 

divisor de águas na carreira de Dickens: Dombey e filho. Para Chesterton, este seria o 

último livro da primeira fase de Dickens, mais pícara e farsesca (principalmente no que 

tange aos personagens secundários). Em Dombey e filho já haveria sinais de uma literatura 

mais realista (no sentido amplo do termo) que caracterizaria a segunda metade dos títulos 

do autor: cada vez é dada mais ênfase ao lado mais sombrio da vida, a crítica social aparece 

mais, e o humor afasta-se do riso cômico e ingênuo para tornar-se mais selvagem e negro25. 

Voltaremos a esta questão mais adiante. 

Em 1848 Dickens publicou The haunted man and the ghost’s bargain e em 1849 

escreveu The life or our lord, que permaneceu inédito até 1934. Estes títulos, porém, estão 

hoje esquecidos do grande público e não fazem parte das obras do autor facilmente 

encontráveis em livrarias ou bibliotecas.  

The personal history of David Copperfield inaugura a segunda fase do autor e é a 

primeira de suas obras em formato autobiográfico, com narrativa em primeira pessoa indo 

desde a infância (ou, como em David Copperfield, desde antes da infância) até a idade 

adulta, mostrando, sobretudo, o período de formação de personalidade do protagonista. O 

                                                           
23 SANDERS. op. cit. p. 406. 
24 DYSON, A.E. Introduction. In: ______. (Ed.). Dickens. London: Aurora, 1970. p. 14. 
25 CHESTERTON. op. cit. p. 53-68. 
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romance é publicado em folhetim entre 1º de maio de 1849 e 1º de novembro de 1850 e em 

livro neste mesmo ano, fazendo estrondoso sucesso e permanecendo entre os títulos mais 

vendidos até meados do século XX. Trata-se do primeiro romance em forma autobiográfica 

(narrador em primeira pessoa contando a evolução de sua própria vida), forma que seria 

revisitada com Grandes Esperanças. Stefan Zweig fornece um relato do que seria a espera 

do público pelos capítulos do romance-folhetim: 
Durante todo um mês tinham prelibado o sabor desse prato exquisito, tinham 
aguardado e esperado; discutiam, muitas vezes, afim de saber si Copperfield 
desposaria Dora ou Ignez; desejaram que a situação de Micawber chegasse, de 
novo, a uma crise, porque sabiam que ele a venceria heroicamente com um 
ponche bem esperto e também com uma boa piada!26.  
 

O livro, apesar de já mostrar mazelas e aspectos sociais da sociedade vitoriana, costuma 

ser considerado pelos críticos como um dos livros alegres do autor, que precedem sua fase 

mais pessimista, mais sombria: trata-se do seu último livro com final retumbantemente 

feliz. Trataremos da crítica de David Copperfield mais adiante neste capítulo. 

Entre 1852-53, sai em folhetins mensais Casa soturna, que critica o sistema jurídico 

inglês e acirra o pessimismo e a sombriedade crescentes na obra de Dickens (tendência que 

é consenso entre os comentadores, até mesmo entre aqueles que atribuem a Dickens a 

característica de alegre celebração da vida). Alguns dos personagens menos planos, menos 

maniqueístas, mais esféricos (utilizando aqui a distinção de E.M. Forster em Aspectos do 

romance)27 e complexos do repertório do autor britânico estão presentes nesta obra, como 

aponta Harold Bloom28. Para Chesterton, Casa soturna é o livro no qual sedimentam-se e 

se completam as mudanças na arte de Dickens29. O texto é publicado em livro em 1853. 

Tempos difíceis, um romance mais curto, sai em encartes semanais em 1854. Trata-se de 

uma das obras dickensianas vistas como crítica social pura. George Bernard Shaw 

classificou-a até mesmo de literatura subversiva30, e Andrew Sanders não apenas diz que o 

livro é inteiramente de crítica social, mas afirma que Tempos difíceis é o único romance 

inglês do século XIX a tratar de forma vívida os problemas industriais da Inglaterra 

vitoriana de meados do século.  Alan  Shelston utiliza este romance como exemplo da 

                                                           
26 ZWEIG, Stefan. Dickens. In: Os construtores do mundo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1942. p. 41. 
27 FORSTER, Edward M. Aspectos do romance. São Paulo: Globo, 1998. p. 43-79. 
28 BLOOM, Harold. O romance canônico: Casa Soturna de Dickens, Middlemarch de Eliot. In: _____. O 
cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. p. 304. 
29 CHESTERTON. op. cit. p. 166. 
30 DYSON. op. cit. p. 13. 
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necessidade da amplitude para o bom desempenho de Dickens, que teria problemas para 

solucionar impasses da narrativa curta.31 

Entre 1855 e 1857 é publicado em folhetins mensais Little Dorrit, que traz personagens 

com novas implicações e densidade psicológica. Nesta obra, Dickens revisita um fantasma 

seu que é considerado até mesmo pelos críticos contrários a análises biográficas como uma 

pedra angular difícil de ser ignorada: a protagonista nasce e vive em uma prisão onde seu 

pai está preso por dívidas. De dia trabalha em pequenos bicos, na rua, e à noite volta para a 

prisão. O clima da narrativa é impregnado pela sensação de derrota, e alguns críticos, como 

A.E.Dyson, julgam esta uma das mais perfeitas histórias do autor, em simbologia e 

unidade32. História de duas cidades, publicado em 1859, aborda os terrores e sofrimentos 

da Revolução Francesa, sendo freqüentemente considerado como romance histórico. A 

narrativa oferece alguns dos personagens dickensianos mais admirados, envoltos por 

pessimismo, sacrifício, desolação: um dos heróis morre ao fim da narrativa. 

Grandes esperanças sai em folhetins semanais entre 1860-61, cerca de dez anos após a 

publicação de David Copperfield. Trata-se do segundo romance em forma autobiográfica 

de Dickens. O pessimismo e a desilusão ficam evidentes quando compara-se este romance 

com  David Copperfield. Embora ambos os romances apresentem aspectos e mesmo 

técnicas semelhantes (utilização de descrições altamente realistas, com ótimo 

aproveitamento da noção de espaço33), a ingenuidade, tanto do protagonista quanto do 

mundo apresentado, diminuiu visivelmente. Grandes esperanças tem um narrador muito 

mais desencantado pela vida, com uma visão muito menos doce da sua própria infância e da 

vida adulta (ele narra sua própria infância com seu olhar de adulto, e não com olhar de 

criança, como em David Copperfield). A importância de mortes, crimes, acontecimentos 

sombrios aumenta (não por acaso o último livro de Dickens, inacabado, será uma novela 

policial), e as cenas dramáticas, de influência teatral e apelo popular, escasseiam cada vez 

mais34. Ao mesmo tempo, embora ainda haja personagens secundários maniqueístas, o 

protagonista, Pip, é aparentemente mais complexo e esférico do que David, e o final a ele 

reservado é “menos feliz” que a conclusão do livro de 1850. Chesterton diz que os heróis 
                                                           
31 SHELSTON, Alan. Dickens. In: POLLARD , Arthur (Ed.). The victorians. London: Penguin, 1993. p. 104. 
32 WILSON, Angus. Charles Dickens: a haunting. In: DYSON, A.E. (Ed.). Dickens. London: Aurora, 1970. p. 
34. 
33 SHELSTON. op. cit. p. 106. 



 59

de Dickens são grandes inocentes35. De modo geral isso parece ser verdade, mas os 

inocentes da segunda fase são menos inocentes do que os da primeira. Pip é muito menos 

inocente e muito menos parecido com uma criança do que David. Aparentemente, torna-se 

mais difícil para Pip, do que era para David, resolver seus problemas e formar-se, encontrar 

seu lugar na sociedade. E, sobretudo, os valores vitorianos (bondade, vida em família, 

bonomia, orgulho, honestidade) tornam-se menos capazes de resolver situações e apaziguar 

ânimos e menos fáceis de serem praticados.  

Entre 1864 e 1865 Our mutual friend, décimo-quarto romance do autor e último a ser 

finalizado, é publicado em folhetins mensais. Sendo considerado por muitos (sobretudo por 

aqueles críticos que preferem o Dickens sombrio, da segunda fase) como um dos seus 

melhores livros, a narrativa inicia-se com uma cena de corpos boiando no Tâmisa. O enredo 

se aproxima do mistério: heranças, assassinatos, casamentos por interesse, personagens 

dúbios. Os heróis são menos heróis do que os primeiros da carreira do romancista, e os 

vilões são cada vez mais simpáticos. Para muitos, este livro é um belo fecho de ouro para a 

carreira do autor. Alguns críticos, como Pollard, vêem nesta narrativa até mesmo uma 

espécie de paródia das técnicas composicionais36. Cada vez menos Dickens cedia à 

necessidade folhetinesca de causar bem-estar no seu público. 

Dickens morreu em 9 de junho de 1870, aos 58 anos de idade. Seu corpo foi levado de 

Gad’s Hill, nos arredores de Londres, onde morava, até a capital em um trem especial. O 

enterro foi na abadia de Westminster, onde ocorre a coroação da realeza britânica37. Sua 

morte comoveu milhões de pessoas, e seu corpo está enterrado na própria abadia, entre 

Shakespeare e Fielding. 

Ao ser atacado por uma hemorragia cerebral, Dickens estava trabalhando em O mistério 

de Edwin Drood, cuja publicação havia sido iniciada em 187038. A narrativa foi, deste 

modo, interrompida, e como Dickens não deixou nenhum tipo de anotação não se sabe até 

hoje se o personagem que dá nome ao livro foi, efetivamente, assassinado, de modo que 

também não se tem certeza sobre a identidade do assassino. Para Chesterton, O mistério de 

                                                                                                                                                                                 
34LEAVIS, Q.D. Dickens and Tolstoi: the case for a serious view of David Copperfield. In: LEAVIS, F.R.; 
LEAVIS, Q.D. Dickens the novelist. London: Penguin, 1970. p. 159. 
35 CHESTERTON. op. cit. p. 205. 
36 SHELSTON. op. cit. p. 108. 
37 Ibid., p. 110. 
38 O título ganhou uma nova edição em português recentemente, no início do ano de 2002, pela editora 
Lachatre. 
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Edwin Drood ocupa um lugar único na obra de Dickens: o livro rompe e subverte a 

narrativa canônica; sua forma rocambolesca e misteriosa é a própria história, o próprio 

enredo39. Pollard observa que foram utilizadas no texto técnicas que haviam sido 

primeiramente desenvolvidas em Our mutual friend40.  F.R. e Q.D. Leavis qualificam 

Dickens como o pioneiro das histórias policiais41. 

 

3.1.3 Um pouco da fortuna crítica de Dickens 

Harold Bloom, em O cânone ocidental, situa Dickens no ápice romanesco, antes que o 

gênero dominante do século XIX começasse a ser desconstruído42. Bloom aponta 

Dostoiévski (1821-1881) e Kafka (1883-1924)43 como alguns dos herdeiros do autor 

britânico (que, segundo ele, não tem herdeiro direto em sua língua)44. Um dos aspectos 

conteudísticos que faz com que Dickens seja refletido na literatura posterior é o tratamento 

dos personagens principais da sua segunda fase: o sujeito aparece como um ser 

inevitavelmente dividido45. C.B. Cox, no artigo In defence of Dickens, também intui na 

obra do escritor britânico (mais especificamente, em David Copperfield) uma semente do 

que viria a ser a sensação moderno-contemporânea do absurdo da existência e da confusão 

da vida: “David’s fear typifies that sense we all have at certain times of being alone in an 

alien society”.46 Zweig, entretanto, aponta uma diferença importante entre Dostoiévski e 

Dickens: segundo ele, os personagens deste último são personagens médios, modestos e 

comuns (neutros, diria Moretti) — e não insanos alucinados voltados para si como os 

personagens do romancista russo —, que ao menos tentam se inserir numa ordem social47. 

Apesar de talvez Dickens ter ficado sem um herdeiro direto anglófono, também dentro 

da literatura inglesa pode-se ver uma continuidade entre Dickens e seus antecessores e 

sucessores. A.O.J. Cockshut acerta em lembrar a obra de Jane Austen (1785-1817), na qual 

                                                           
39 CHESTERTON. op. cit. p. 192. 
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41 LEAVIS Q.D. op. cit. p. 159. 
42 BLOOM. op. cit. p. 301.  
43 SPILKA, Mark. David Copperfield as psychological fiction. In: DYSON , A.E. (Ed.). Dickens. London: 
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45SANDERS. op. cit. p. 408. 
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não se vêem católicos, judeus48, ao contrário do vitorianismo borbulhante, debatedor de 

Dickens. Se ele, junto a Carlyle, pôde ser o primeiro a tratar dos problemas da 

industrialização em sua ficção, é porque os românticos britânicos, como Austen, optaram 

por tratar do industrialismo negando-o, ignorando-o49.  

Q.D. Leavis chama a atenção para o fato de Dickens fazer parte de uma linhagem que 

começou a dar importância aos acontecimentos da infância e ao mundo infantil enquanto 

matéria literária, da qual também faz parte, principalmente, Charlotte Brontë (1816-55)50, e 

fonte na qual viria a beber e se apoiar Proust (1871-1922), já no século XX51.  

Em termos de linguagem, Dickens distancia-se da linguagem lógico-discursiva e do 

tratamento racional dos assuntos, que caracteriza alguns vitorianos como Trollope (1815-

82), Thackeray (1811-63) e Gaskell (1810-65). Q.D. Leavis aproxima a linguagem 

coloquial de Dickens às de Emily (1818-1848) e Charlotte Brontë e à de George Eliot 

(1819-80), mas ainda assim considera que Dickens tinha um entendimento todo especial e 

único da maneira como o discurso se forma, ocorre, e o que ele representa52.  

A crítica divide-se quanto a considerar David Copperfield um dos livros mais bem-

acabados de Dickens. Angus Wilson, por exemplo, considera-o o melhor em termos de 

acabamento, unidade de narração e desenvolvimento53. Já Q.D. Leavis diz que a narrativa é 

complicada e irregular54. No geral, a valorização e o julgamento dos livros de Dickens por 

parte dos críticos oscilam conforme o gosto pessoal: aqueles que preferem as últimas obras, 

mais sombrias, tendem a encarar a primeira fase como um campo de treino. Os que foram 

                                                           
48 COCKSHUT, A.O.J. Faith and doubt in the victorian age. In: POLLARD, Arthur (Ed.). The victorians. 
London: Penguin, 1993. p. 26. 
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1993. p. 1. 
50 LEAVIS, Q.D. op. cit. p. 153. Q.D. Leavis chega mesmo a lançar a possibilidade de Charlotte ter lido 
Oliver Twist antes de escrever Jane Eyre, já que nove anos separam as duas obras. 
51BUCKLEY, Jerome Hamilton. Season of youth: the Bildungsroman from Dickens to Golding. Cambridge: 
Harvard University, 1974. p. 36. Jerome Hamilton Buckley traça paralelos entre o ato de lembrar-se da 
infância de Marcel, de Em busca do tempo perdido, e David. DYSON. op. cit. p. 25. Já Dyson vê a 
antecipação de Proust não apenas na temática infantil, mas também na linguagem poética . 
52 LEAVIS, Q.D. op. cit. p. 148. “Dickens, I suggest, had a far better idea of how speech occurs and of the 
laws of association which direct thought than either George Eliot or Tolstoi, whose novels for the most part, 
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53 WILSON. op. cit. p. 32. 
54 LEAVIS, Q.D. op. cit. p. 60. 



 62

cativados pela alegria de Pickwick club tendem, assim como os leitores de primeira hora 

contemporâneos a Dickens, a caracterizá-lo como um autor que cantou as alegrias da velha 

Inglaterra, da vida simples e das pessoas e personagens modestos. Não é intenção deste 

trabalho defender uma posição nesse sentido. Cabe apenas salientar que uma das vantagens 

representativas de David Copperfield é que ele se situa no meio da carreira do autor, tendo 

aspectos mais alegres e inocentes de sua primeira fase (o final feliz, por exemplo, que não é 

mais repetido nas outras obras) e, ao mesmo tempo, já contendo germes de impasses que 

desaguarão nas características da segunda fase, como o caráter artificial de alguns dos 

desenlaces ingenuamente felizes, freqüentemente  apontado pelos críticos, como Q.D. 

Leavis.  

Ao mesmo tempo em que apresenta personagens folclóricos, simpáticos e estáticos, que 

encarnam, por exemplo, os ideais vitorianos de mulher, como a mãe de David e Agnes, já 

aí se encontra, em um segundo nível de leitura, a preocupação com o papel da mulher na 

sociedade, que seria frontalmente abordado somente no início do século XX na Inglaterra. 

Em David Copperfield já aparece o tratamento da vida industrial, do emprego infantil e da 

miséria urbana que, de certo modo, adubam o terreno para o realismo social e do 

naturalismo da segunda metade do século XIX. O sujeito urbano é já um sujeito perdido em 

meio à cidade grande, existe já a sensação de estranheza que dominou toda a literatura do 

século seguinte. Ao mesmo tempo em que Dickens fez com que todas as camadas da 

sociedade vitoriana lessem seu folhetim e o amassem, em um segundo nível de leitura são 

expostas as entranhas do jovem capitalismo, o ônus pago pela nação da revolução 

industrial, que se queria necessariamente orgulhosa. É o que Dyson chama de “[...] the 

nightmare vision that Dickens was coming to have of nineteenth-century capitalism — its 

inborn cruelties, its incompatibility with virtue, its drift towards squalor, its inherent 

contradictions — so many years ahead of his time”55. Evidentemente, este é um aspecto 

bastante abordado pela crítica marxista-historicista, principalmente no que tange aos 

romances maduros. Sanders, entretanto, intui este caráter subversivo e crítico até mesmo na 

literatura mais fantasiosa e idealizada, da primeira fase:  
 

[...] a critical awareness that there was something deeply wrong with the society 
in which he lived sharpened the nature of his fiction and gave it distinct political 
edge. Like all great comic writers, Dickens allows humour to subvert 
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assumptions, both general and particular. More significantly, the very vitality and 
variety of his comedy confronts, and to a degree subsumes, the potential anarchy 
he saw around him. Dickens’ novels are multifarious, digressive and generous. In 
an important way, they reflect the nature of Victorian urban society with all its 
conflicts and disharmonies, its eccentricities and its constrictions, its energy and 
its extraordinary fertility, both physical and intellectual56. 

 
Outro aspecto em que David Copperfield parece antecipar-se é revelado em análises 

psicanalíticas, como a de Mark Spilka em David Copperfield as psychological fiction, de 

1959, em que é mostrada a organização do enredo em função do complexo de Édipo por 

parte de David, ou a de Q.D. Leavis, sobre os possíveis níveis de leitura do papel feminino 

ou dos relacionamentos entre adultos e crianças em David Copperfield, mostrando que o 

amor do senhor Peggotty por sua sobrinha Emily podia ser mais doentio e possessivo do 

que o amor incondicional e moralmente aprovável que se vê à primeira vista57.  Até mesmo 

para este tipo de interpretação a chave de compreensão está em entender Dickens e sua obra 

dentro do seu tempo e, sobretudo, dentro do seu modo de expressão e recepção, o folhetim. 

O próprio Chesterton, cuja admiração por Dickens levou-o ao ponto de falar que a 

popularidade sem precedentes do escritor era algo que deveria interessar até mesmo aos 

fósseis que não gostassem dos seus livros, acreditava que a fama rápida tolhera muito a 

rebeldia e o senso de vingança contra o sistema que Dickens tinha58. Stefan Zweig também 

era da opinião de que a fama atou as mãos de Dickens59 (ao contrário de outros críticos que 

o definem como um reformador social). Porém, na verdade, Chesterton, ao dizer que as 

partes medíocres da obra do romancista devem ser relevadas como parte de seu juízo moral 

e final60, já intuía que Dickens tratou dos temas que tratou do modo que o fez devido às 

limitações impostas por seu tempo e seu meio, que o fazia, de certo modo, “presa” do seu 

público. Vale lembrar que Dickens se tornou conhecido nacionalmente desde suas 

primeiras narrativas, quando tinha 24 anos, e que, evidentemente, este sucesso popular 

cobrou um pedágio à sua liberdade artística. Mas talvez fosse melhor dizer não que o 

público folhetinesco atou-lhe as mãos, mas sim que fez com que ele fosse obrigado, desde 

muito cedo na sua carreira, a refinar sua arte, exercê-la em diversos níveis de filigrana, 

manipulando a simpatia da opinião pública. O que era lógico que ele fazia, afinal, todos 
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acabam simpatizando com Micawber, um caloteiro inadimplente que seria sumariamente 

condenado pela opinião pública vitoriana não fosse o sopro de vida que Dickens deu a ele. 

Como aponta Q.D. Leavis, já em David Copperfield são utilizadas técnicas e subterfúgios 

para expressar o que se queria dizer de modo indireto ou por baixo de uma superfície que 

não afloraria reações contrárias em seus contemporâneos61. Utilizando o humor como arma 

principal e com um punhado de personagens planos e de fácil apelo popular, Dickens 

conseguia barganhar um salvo-conduto para personagens mais enigmáticos, menos 

evidentes, rumo à simpatia da opinião pública. “He could make the people laugh; and if 

once the crowd has laughed with you it will not object to cry a little”62. Como bem 

caracterizou Zweig, “Da mesma forma que Shakespeare é a ousadia da Inglaterra ávida de 

ambição, Dickens é a prudência da Inglaterra saciada”63, um “estado orgulhoso, confortável 

e organizado, sem grilhões e sem paixões”64.  
 

Dickens é o único grande poeta do século, cuja visão interior coincide 
inteiramente com as necessidades intelectuais de sua época. Seu romance 
encarna, de maneira absoluta, o gosto da Inglaterra de então [...]. Dickens é a 
expressão artística mais alta da tradição inglesa, entre o século heróico de 
Napoleão, o passado tranqüilo e o imperialismo, — sonho do seu futuro. Se para 
nós ele criou, de certo, coisas notáveis, não porém, a obra essencialmente 
poderosa à qual o seu gênio o predestinava, não foi a Inglaterra, não foi mesmo a 
raça que o impediu de realizá-la, mas o momento em que ele viveu, porque ele 
merecia um mais favorável65. 

 

Assim, Dickens foi obrigado a forjar suas próprias ferramentas. Como demonstra 

Shelston, o “problema” de todos os críticos enxergarem pontos problemáticos66 na obra de 

Dickens é superado (e explicado) pelo fato de que ele definiu seus próprios valores de arte, 

sua forma de expressão67. Compreendido de forma contextualizada, os pontos 

aparentemente obscuros da obra de Dickens tornam-se luminosos e eloqüentes, é possível 

compreender não apenas as críticas que ele fez, mas os seus silêncios e também um aspecto 

menos valorizado de sua obra, mas para o qual Zweig chama a atenção, e que talvez 
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explique em parte a permanência até hoje de Dickens: ele pintou com cores adoráveis, e em 

primeiro lugar, o romantismo da vida cotidiana burguesa68. Como diz C.B. Cox, na sua 

melhor forma Dickens trata não apenas dos problemas dos pobres e de conflitos de classe, 

mas de fraquezas e virtudes existentes no estado de sociedade69 — na qual David (entre 

outros protagonistas) tem de encontrar seu lugar. Quando lemos a descrição final de David 

Copperfield, dele e de Agnes rodeados de filhos, no calor do lar, tendo a tia e outros 

conhecidos ao lado, não é apenas o moralismo vitoriano que triunfa; é, também, a doce 

existência, o lugar ao sol de uma fatia da sociedade que, como foi visto no primeiro 

capítulo, havia há pouco encontrado o seu lugar.  

Assim, situando-o devidamente, é possível compreender também que, ao esgueirar-se 

entre público e tradição ingleses para abordar problemas de sua época e sua comunidade — 

dentro da qual era tão benquisto —, Dickens foi visionário e antecipou problemas do século 

seguinte. Dyson acredita que muitas vezes ele mostrou mais o século XX do que seu 

próprio século70.  

Tendo em mente os limites dentro dos quais Dickens trabalhou e as limitações de seu 

lugar-espaço, também fica mais fácil compreender quando Harold Bloom afirma que 

Dickens é o romancista mais inventivo do século XIX, cuja riqueza quase rivaliza com a de 

Chaucer e de a Shakespeare71, sendo que, como este último, fez sua carreira e ganhou 

notoriedade em um gênero popular que se estabelecia como forma dominante72. Daí sua 

importância para os estudos de teoria literária. 

 

3.2 J.D. Salinger e os Estados Unidos do american way of life 

3.2.1 Os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial 

 
Desde o final do século XIX, os Estados Unidos despontavam como a principal 

potência econômica, em vias de substituir o império britânico. Na década de 20, entretanto, 

o protecionismo, a falta de regulamentação econômica e a conseqüente alta especulativa da 

economia norte-americana provocaram a queda da bolsa de Wall Street (1929), que seria 

seguida por um longo período de depressão. Em dezembro de 1941, devido ao ataque à sua 
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base naval de Pearl Harbour, os norte-americanos finalmente decidem se posicionar contra 

o Eixo (Japão, Itália e Alemanha) na guerra iniciada em 1939 com a invasão da Polônia 

pelas tropas alemãs. Por mais que o papel dos EUA na Segunda Guerra Mundial seja 

idealizado, exagerado e destorcido em vários relatos e fenômenos culturais, principalmente 

em filmes do grande cinemão hollywoodiano, a participação de forças norte-americanas 

teve importância crucial para o desenlace do conflito (tanto quanto teve importância o front 

russo, por exemplo). E, igualmente, o conflito como um todo teve repercussões diretas na 

vida americana.  

Uma vez a nação em guerra, as preocupações de cunho social, que davam o estofo para 

a literatura impressionista e naturalista do entre-guerras, como os romances produzidos por 

John Steinbeck (1902-1968) e Ernest Hemingway (1899-1961), são varridas para segundo 

plano73. O país começa a se recuperar economicamente, vendendo toda sorte de produtos 

para os países em guerra, e, como Marcus Cunliffe aponta no seu artigo Literature and 

society, do volume American literature since 1900, a depressão americana parece nunca ter 

existido, ou soa como algo muito longínquo no tempo. Em um país em que as mulheres 

acorriam às fábricas, em que empregos de vários tipos pululavam ali onde antes havia 

somente o desemprego, o clima era de histeria, e os passados anos difíceis “[....] seemed 

doubtful, in a plethoric new age in which everybody had a job to do and a war to win”74.  

Uma vez terminada a guerra, o presidente democrata Harry Truman (1945-1953) 

fortaleceu o espírito americanista e de oposição aos soviéticos. Além de receber 

orgulhosamente os valorosos veteranos e mutilados em batalha, era hora de fomentar o 

surto maníaco do american way of life, com a família americana reunida em frente ao 

aparelho televisor (a nova tecnologia, não por acaso, expandiu-se na década de 50), 

degustando produtos de exportação, símbolos da pujança e cultura norte-americanas, como 

sopas Campbell e garrafas de Coca-Cola, Buicks, Oldsmobiles e Cadillacs. O otimismo 

reinante vinha da impressão de que tudo estava bem75. 
Most Americans looked to the time-honored virtues of home, church, and 
community. It was time to cultivate the gardens of ever-growing suburbia, to 
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learn the new mambo steps, and to make every effort to find group acceptance as 
a sign of moral health and patriotism76. 
 

Os Estados Unidos, que desde o início do século vinham se modernizando — em 

termos de urbanização, tecnologia, industrialização e economia —, recebiam finalmente 

seu lugar ao sol, desfrutando, pela primeira vez como potência, de um período de soberbo 

bem-estar. Manhattan era o oposto da desolação das cidades européias do pós-guerra77. 

Junto com o Macartismo, que varreu da cena cultural suspeitos comunistas e 

simpatizantes, além de demais personalidades outcasted ao establishment vigente 

(fenômeno que explica, em parte, a letargia dos anos 50, principalmente do ponto de vista 

cultural, segundo Sanford Pinsker78), viu-se a solidificação de instituições sociais e, 

conforme a lógica conservadora e conformista de um país contente consigo mesmo, a 

ocorrência de uma atmosfera de alegre contentamento parecida com a do período vitoriano 

na Inglaterra. Dwight Eisenhower (1953-1961) elegeu-se prometendo paz, segurança e 

prosperidade, e, durante seu mandato, exerceu a figura paterna benevolente e bondosa, 

tendo como alcagüete e executor o general MacArthur, que garantia a estabilidade interna 

americana. 
 
Back indoors, a 1950s revival of what can only be called ‘Victorian 
respectability’ made domesticity seem not only attractive, but downright 
desirable. Thus, the decade was marked by plummeting divorce rates and a 
significant rise in births, by a sense that men were in boardroom, women in 
appliance-filled kitchens, and Eisenhower (if not God himself) was in his 
Washington, smiling benignly at it all79. 
 

A democracia americana encontrava, enfim, sustentáculo em um contexto moderno. 

Enquanto isso, como Carol e Richard Ohmann mostraram em seu ensaio Reviewers, 

critics, and The Catcher in the Rye, os principais assuntos nos grandes jornais americanos 

no ano de 1951 haviam sido: a Guerra da Coréia (1950-1953), tentativa americana de deter 

o perigo vermelho; em Teerã, o protesto de 10 mil iranianos comunistas contra a visita de 

um representante do presidente Harry Truman para a discussão do conflito anglo-iraniano 

acerca do petróleo; e a expulsão de dois diplomatas húngaros de Washington em retaliação 
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à expulsão de dois oficiais americanos de Budapeste, entre outros80. Vê-se que, um pouco 

além do jardim, havia um mundo bipartido, em conflito — que devia ser manejado e 

orquestrado politicamente: um dos preços que os EUA teriam de pagar por seu calmo 

quintal.   

Os fatos jornalísticos anteriormente citados estavam entre as manchetes de primeira 

página do New York Times de 16 de julho de 1951, dia do lançamento de O apanhador no 

campo de centeio, livro de estréia de J.D. Salinger. 

 

3.2.2 A vida e a obra de Jerome David Salinger 

Assim como Holden Caulfield, o personagem que o tornaria célebre, Jerome David 

Salinger nasceu em Nova York, no primeiro dia do ano de 1919. Seu pai era Solomon 

Salinger, original de Cleveland, Ohio, e filho de um rabino de origem polonesa. Mas, como 

aponta o controverso biógrafo Ian Hamilton81, Sol Salinger se distanciou do judaísmo 

ortodoxo a ponto de se tornar comerciante e importador de frios (entre os quais presunto) e 

conservas, além de casar-se com a gói escocesa Marie Jillich Salinger, mãe do escritor. O 

primeiro filho do casal na verdade foi uma menina, Doris. Entretanto, sendo J.D. Salinger o 

tipo de “personalidade” que é avessa a imprensa, entrevistas e qualquer tipo de especulação 

sobre sua vida privada (vetando, inclusive, a colocação de fotos em contracapas ou orelhas 

de seus livros), é preciso ter em mente que muitas das informações de ordem biográfica que 

circulam em livros e artigos sobre ele não foram conseguidos de primeira mão, razão 

também pela qual há muitas lacunas e dúvidas acerca de sua biografia.  

Ian Hamilton afirma que o menino Sonny freqüentou escolas do Upper East Side de 

Manhattan, sendo de classe média-alta o suficiente para cursar o segundo grau, a partir de 

1932, na escola particular McBurney, também na ilha, onde mostrou interesse por teatro. 

Não consta que ele fosse um aluno especialmente ruim, mas foi expulso da escola e, em 

1934, foi matriculado por seu pai, com quem tinha relações distantes, na Academia Militar 

de Valley Forge, onde estudou durante quatro anos, até 1936 (quando tinha 17 anos), e que, 

como o Internato Pencey, de O apanhador, fica a poucas horas de trem de Nova York, no 
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Estado da Pennsylvania82. Entre seus colegas, Jerome virou Jerry e, aparentemente, Jerry 

era um estudante diferente de Holden Caulfield: era do tipo bem-humorado, que gostava de 

conversar e se mostrar popular, tanto que foi escolhido para redator do anuário da 

instituição. Mas, em uma das poucas vezes em que se referiu à sua infância, Salinger disse 

que seus anos de formação não foram muito diferentes dos do “menino do livro”, referindo-

se a Holden83. Sobre Jerry, sabe-se, também, que ele falava alemão, francês, e que tinha QI 

de 115 (ou seja, mediano). Após sua saída do colégio, em 1937, ele passou quatro meses na 

Europa com seu pai, principalmente na Áustria e Polônia, para aprender sobre salsichas, 

conservas e fiambres84. 

De volta, em 1938, Salinger tem um breve interlúdio de seis meses no Ursinus College, 

Pennsylvania, onde ele mantém uma coluna no jornal estudantil, com resenhas de filmes, 

sátiras e textos opinativos. Suas notas, entretanto, foram altas o suficiente para que seu 

requerimento para entrar na New York University fosse aceito. Depois de um ano, 

entretanto, ele abandonou a prestigiosa universidade85. 

Em 1939, ele fez uma incursão “acadêmica” que talvez tenha contribuído para a vida de 

J.D. Salinger tal como a conhecemos: assiste a aulas de uma oficina literária de Whit 

Burnett (da revista Story, na qual Salinger publicaria seus contos), único professor que ele 

parece guardar em alta estima86. 

Segundo Warren French, responsável por uma das primeiras abordagens biográficas da 

obra de Salinger, J.D. Salinger, de 1963, a Story era um periódico que publicava textos 

anti-convencionais demais para saírem em outras revistas,87 e, em 1940, Salinger faz sua 

estréia pública como contista com a história ironicamente chamada Young folks88, que sai 

na própria Story. Ironicamente porque o título marcaria o tema preferido de toda a carreira 

do escritor Salinger — os jovens —, como ele mesmo chegou a admitir. Hamilton, em sua 

biografia, faz um bom esboço do que era o mercado de revistas de contos no período do 

                                                                                                                                                                                 
Salinger foi publicado sem aquelas que seriam suas fontes primárias originalmente: as cartas do punho do 
próprio Salinger. 
82 HAMILTON, Ian. Em busca de Salinger. Rio de Janeiro: Casa Maria, 1990. p. 21. 
83 READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. San Diego: Greenhaven, 1998. p. 13. 
84 GRUNWALD, Henry Anatole. The invisible man: a biographical collage. In: ______. (Ed.). Salinger: a 
critical and personal ortrait. New York, 1962. p. 13. 
85 HAMILTON. op. cit. p. 37 e 41. 
86 PINKSER. op. cit. p. xiii. 
87 FRENCH. op. cit. p. 45. 
88Os títulos dos contos de Salinger apresentados apenas em inglês são referentes a obras nunca compiladas e 
publicadas no Brasil. 
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entre-guerras e no período em que Salinger se tornaria conhecido, ainda antes de ter 

qualquer publicação em formato de livro. Segundo o biógrafo, já a partir de meados da 

década de 30 o mercado de contos para revistas estava tão próspero quanto qualquer outro 

da economia americana. Pagava-se bem, e o conto norte-americano começava a fazer frente 

ao conto britânico89. 
 
Essa recente vitalidade americana não escapara aos editores comerciais, 
particularmente aos editores das revistas de grande circulação que vinham 
aparecendo e tendo grande aceitação. [...] Uma revista como a Esquire, por 
exemplo, conquistou um bom público e algum prestígio publicando nos primeiros 
números As Neves do Kilimanjaro de Hemingway e O Desmoronamento de Scott 
Fitzgerald. Havia um interesse generalizado em se promover o escritor de ficção 
curta a um novo tipo de estrelato. Até as revistas declaradamente comerciais, as 
chamadas slicks (por causa do papel ‘brilhante’ e convidativo aos anunciantes em 
que eram impressas) estavam atentas às possibilidades promocionais de grandes 
nomes da literatura. Periódicos como o Collier’s, o Liberty,  e o Saturday 
Evening Post chegavam a pagar dois mil dólares por uma historinha, e até as 
publicações de mais prestígio como a The New Yorker e a Esquire podiam 
oferecer quantias relativamente atraentes90.  
 

Até dezembro de 1941, Salinger publicaria o conto The hang of it na Collier’s e outro, 

The heart of a broken story, na Esquire. Segundo Warren French, um dos primeiros a fazer 

um estudo do impacto da obra de Salinger, a flexibilidade com que o escritor iniciante 

perambulava pelas diversas revistas é mostra de seu domínio da narrativa, podendo 

escrever contos mais ou menos estereotipados, mais ou menos criativos, conforme o 

público91. Seu primeiro conto com um personagem chamado Holden Caulfield foi vendido 

também nesse ano, 1941, à New Yorker — revista elitista e apolítica, de tom irônico e bem-

humorado com a qual Salinger seria para sempre associado — mas, em virtude da entrada 

dos EUA na Segunda Guerra, só viria a ser publicado cinco anos depois.  

Avaliado pela divisão de recrutamento do exército, Salinger é classificado como 

fisicamente apto apenas para tarefas limitadas, o que por um tempo restringiu sua 

capacidade de participação direta no conflito. Ele acaba trabalhando durante um tempo 

como entertainer (recreacionista) em um navio de cruzeiro, experiência que de certo modo 

seria reproduzida em vários contos seus que se passam em navios. Em 1942 é reclassificado 

pelo recrutamento e entra no Exército Americano. Publica  The long debut of Lois Taggett 

em Story e Personal notes of an infantryman na Collier’s. Em 1943, já imerso na vida 
                                                           
89 HAMILTON. op. cit. p. 37. 
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militar, publica The Varioni brothers, no Saturday Evening Post, e é transferido para o 

Corpo de Contra-Espionagem do Exército.  

Embora os contos referidos permaneçam de difícil acesso hoje, pois não foram 

compilados em livros e os números das revistas em que saíram originalmente são peças de 

colecionadores, sabe-se, através de críticos, que a guerra propiciou uma mudança na 

carreira literária de Salinger. Embora a maioria dos críticos considere que seus contos 

sempre tiveram, desde o início, o tom coloquial e irônico das obras maduras92, Arthur 

Mizener, em seu ensaio The love song of J.D. Salinger, declara que a partir de 1943 os 

contos de Salinger tornam-se notoriamente mais maduros,93 e, segundo Anatole Grünwald, 

seus diálogos (que viriam a ser considerados a fina flor da arte salingeriana) se distanciam 

do toque artificial e artificioso característico das oficinas literárias94.  

 Em 1944 ele publica Last day of the last Fourlough (no qual um certo Vincent 

Caulfield fica sabendo que seu irmão, Holden, desapareceu na Guerra da Coréia) e dois 

outros contos no Saturday Evening Post, e Once a week won’t kill you na Story. No dia 6 de 

junho deste ano, Salinger teve uma experiência única enquanto escritor: fazendo parte do 

12º Regimento de Infantaria do 4º Batalhão, desembarcou na costa da Normandia, na França 

ocupada, mais especificamente na praia de Utah, na operação militar que ficou conhecida 

como o Dia D, cerca de quatro horas após o primeiro desembarque. Segundo Hamilton, o 

trabalho de Salinger era vasculhar os pontos tomados pelos aliados atrás de centrais de 

informações inimigas, correspondência suspeita e colaboracionistas ou alemães desertores à 

paisana95. Neste mesmo ano, Salinger participa de outras quatro campanhas militares na 

Europa, entre as quais a Batalha de Hürten, que durou três meses, a de Bulge e a de 

Luxemburgo, sendo que as duas primeiras figuram entre as mais sangrentas da Segunda 

Guerra96.  

                                                                                                                                                                                 
90 Ibid., p. 38. 
91 FRENCH. op. cit. p. 52. 
92 J.D. Salinger: a Biography. In: READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. San Diego: 
Greenhaven, 1998. p. 15. 
93 MIZENER, Arthur. The love song of J.D. Salinger. In: GRUNWALD, Henry Anatole. (Ed.). Salinger: a 
critical and personal ortrait. New York, 1962. p. 25. 
94 GRUNWALD. op. cit. p. 13. 
95 HAMILTON. op. cit. p. 87. 
96 J.D. Salinger: a biography. In: READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. San Diego: 
Greenhaven, 1998. p. 15. 
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Durante o tempo em que esteve em serviço, Salinger carregou consigo uma máquina de 

escrever portátil e, segundo testemunhas, era seguidamente visto datilografando sob 

condições inóspitas. Em 1944, quando escreveu para seu professor Whit Burnett, enviando-

lhe US$ 250 para incentivar jovens escritores (o que significa que Salinger, então com 25 

anos, não mais se considerava um jovem escritor, ou pelo menos não no sentido de 

aspirante a), ele registrou: “Am still writing whenever I can find the time and an 

unoccupied foxhole”97. 

Em 1945, Salinger foi internado em um sanatório em Nuremberg por motivos 

psiquiátricos. Entre julho e novembro casou-se pela primeira vez, com uma francesa da 

qual pouco se sabe além do fato de que o casamento não durou. Em novembro recebeu 

baixa do exército98. Publicou Elaine em Story; A boy in France no Saturday Evening Post; 

This sandwich has no mayonnaise na Esquire, e The stranger e I’m crazy no Collier’s, 

sendo que este último conto contém material que seria posteriormente retrabalhado e/ou 

incorporado em O apanhador, como o fato de um personagem chamado Holden ser 

expulso do colégio. No ano seguinte, é publicado na New Yorker um outro conto com um 

Holden Caulfield, Slight rebellion off Madison, que fora vendido antes da guerra. Nesta 

história, Holden encontra-se no teatro com Sally Hayes, episódio que seria, também, 

retomado no romance. Tais contos são importantes para mostrar que O apanhador teve 

uma longa gestação de, no mínimo, 10 anos, já que o romance só seria publicado em 1951 e 

o primeiro esboço de Holden (Slight rebellion) fora vendido em 194199. 

Até 1950 Salinger publicou as seguintes histórias em revistas variadas: A young girl in 

1941 with no waist at all; o longo e hermético (e também não compilado) The inverted 

forest; Um dia ideal para os peixes-banana (A perfect day for bananafish), no qual o 

personagem Seymour é introduzido ao público, Tio Wiggly em Connecticut (Uncle Wiggly 

in Connecticut); Pouco antes da guerra com os esquimós (Just before the war with the 

eskimos); Blue melody; A girl I knew; O Gargalhada (The laughing man); Lá embaixo, no 

bote (Down at the dingy), e Para Esmé, com amor e sordidez (For Esmé, with love and 

squalor). Em 1950, Salinger, que tivera um romance com Oona O’Neill, filha do 

dramaturgo Eugene O’Neill, que terminou por casar-se com Charles Chaplin, faz curta 

                                                           
97 GRUNWALD. op. cit. p. 13. 
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carreira junto a Hollywood, outra das instituições americanas que ele critica em O 

apanhador: o conto Tio Wiggly é adaptado para o cinema, sob o nome de My foolish heart, 

com Dana Andrews e Susan Hayward no elenco e roteiro dos mesmos roteiristas de 

Casablanca. O filme chegou a receber indicações ao Oscar de Melhor Atriz (Hayward) e 

Melhor Música, mas desapontou Salinger100, que a partir daí se recusou a vender os direitos 

de filmagem de qualquer obra sua101. 

Finalmente, em 1951, após negociações com diversas editoras, rejeições não só por 

parte dos editores mas também da parte do autor (Salinger pediu os originais de volta para a 

prestigiosa editora Harcourt Brace & Co, que aceitara publicar o livro, sob a condição de 

algumas alterações), O apanhador é lançado pela então pequena Little, Brown, no dia 16 de 

julho102. Salinger tinha 32 anos. O protagonista da história, Holden Caulfield, é 

representante da classe média-alta novaiorquina. Como todos os personagens principais de 

Salinger, não tem problemas ou desconfortos financeiros103. Com dezessete anos, em uma 

época perto do Natal, ele é expulso por más notas do Pencey, um colégio que preparava os 

jovens da elite norte-americana para as universidades da Ivy League, como é chamado o 

grupo das oito universidades mais tradicionais do nordeste americano. Com dor e amargura 

— além de muito humor discursivo —, ele se despede de colegas e professores, briga a 

socos com seu colega de quarto e ruma a Nova York, onde terá de enfrentar seu pai e sua 

mãe. Ao invés de ir direto para casa, Holden fica vagando pelas ruas invernais, pelo Central 

Park, indo de bar em bar na tentativa de que ignorem sua idade e sirvam-lhe um copo de 

bebida, procurando pessoas com quem conversar (ao mesmo tempo em que, observador, 

critica o comportamento de todos ao seu redor). Neste meio tempo (três dias de 

perambulações), ele nos conta um pouco sobre a sua família, sobre a morte de seu irmão 

menor, Allie, sobre sua irmã menor, de dez anos, Phoebe, e sobre seu irmão mais velho, 

D.B., roteirista em Hollywood. Também neste período ele tem tentativas sexuais frustradas, 

apanha e é roubado por um gigolô, tenta conversar com um taxista, entra em casa 

escondido dos pais, vai à casa de um ex-professor, que lhe dá abrigo, foge novamente, 

                                                           
100 J.D. Salinger: a biography. In: READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye. San Diego: 
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pensa em planos de ir para o Oeste ou para o meio do mato, em Massachusets, de modo a 

se isolar da sociedade humana, e termina observando sua irmã menor enquanto ela anda 

num carrossel e desistindo, aparentemente, de fugir. A história nos é contada em primeira 

pessoa, num flashback a partir da clínica psiquiátrica na Califórnia onde Holden está se 

tratando após ter tido um esgotamento nervoso.  

As críticas e resenhas, no geral, foram boas, elogiando a originalidade da obra104. As 

críticas negativas, por sua vez, eram concernentes aos palavrões contidos no livro (como 

“fuck”), considerados pornográficos105, e ao perigo de o livro exercer má influência sobre 

os jovens, gerando novos holdens. 

O romance fora escolhido pela editora para ser o seu principal lançamento para a 

seleção do verão de 1951 para o Book-of-the-Month-Club106. Trata-se de uma espécie de 

“Círculo do Livro”, fundada em 1926, durante a onda de ampliação do mercado editorial do 

entre-guerras que só viria a se alastrar mais ainda a partir de 1945, com a difusão dos 

paperbacks¸ livros pequenos, leves e baratos, tais como os que convinham para um soldado 

no front ou em serviço107. Segundo Pinsker, estavam criadas as condições para a literatura 

subversiva tal como a conhecemos no século XX e frente à qual O apanhador tem de ser 

pensado108. O livro de estréia de Salinger ficou na lista dos mais vendidos do New York 

Times por dez semanas em 1951109. Nos dez anos após sua publicação (até 1961), vendeu 

1,5 milhão de cópias só nos EUA, e em 1968 foi incluído na relação dos 25 livros mais 

vendidos no país desde 1895110. Em 1970 já estava traduzido em 30 idiomas111, entre os 

quais o português, em tradução de Álvaro Alencar, Antonio Rocha e Jório Dauster editada 

pela Editora do Autor, em 1965. 
                                                           
104 HAMILTON. op. cit. p. 118-119. “O New York Times resenhou-o no dia do lançamento, declarando que 
era ‘um primeiro romance inusitadamente brilhante... Vão procurar muito tempo até acharem outro jovem 
como Holden Caulfield’. O San Francisco Chronicle disse que o livro era ‘literatura da mais alta qualidade’, e 
o Philadelphia Enquirer estava certo de que ‘aquele ano não produziria nenhum livro tão explosivo... Aí, 
afinal, está um novo e vigoroso ficcionista de talento, notável por seus próprios méritos, que não deve nada a 
influências dos anos vinte, trinta, ou a seja lá o que for’. A revista Time concordava. [...] A tônica da maioria 
das resenhas dos jornais era de puro espanto. Os semanários e as publicações mensais eram mais contidos, 
mas no fundo não deixavam igualmente de elogiar a originalidade do livro: a Harper’s disse que era ‘o 
melhor romance de estréia, o romance mais genuinamente novo no estilo e no tom já escrito naquele ano’.  
105 Alguns críticos chegam mesmo a dizer que nem mesmo na New Yorker uma história com tal tom coloquial 
e tais palavrões poderia ser publicada por Salinger. 
106 Ibid., p. 116. 
107 CUNFLIFFE, op. cit. p. 376.  
108 PINSKER. op. cit. p. 6. 
109 Ibid., p. 18. 
110 HAMILTON. op. cit. p. 124 
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 Na mesma semana do lançamento de O apanhador, foi publicado na New Yorker o 

conto Lindos lábios e verdes meus olhos (Pretty mouth and green my eyes), o único conto 

do autor a não ter como protagonistas jovens ou crianças. No ano seguinte, é a vez de A 

fase azul de de Daumier-Smith (De Daumier-Smith’s blue period) na World Review. Em 

1953 Salinger se muda para a cidadezinha de Cornish — cujo nome talvez nunca viesse a 

ter importância na área cultural, não fosse o local de exílio do escritor —, no Estado de 

New Hampshire, e publica seu segundo livro, Nove estórias (Nine stories), que compila 

oito contos já conhecidos e Teddy, publicado pela New Yorker nesse mesmo ano. Vários 

desses contos tratam de personagens da família Glass, que consiste de nove personagens: 

pai (Les), mãe (Bessie) — ex-atores de teatro vaudeville — e seus sete precoces, 

inteligentes e espiritualizados filhos, que participaram, todos eles, de um programa de 

perguntas para crianças no rádio. Em ordem decrescente de idade: Seymour, Buddy, Boo 

Boo, os gêmeos Waker e Walt, Zachary (ou Zooey) e Frances (Franny).  

Em 1955 Salinger casa-se novamente e publica Franny e Para cima com a viga, 

moçada! (Raise high the roof beam, carpenters!) na New Yorker, sendo que a primeira 

dessas histórias fora escrita como presente de casamento para sua mulher. Zooey e 

Seymour: uma introdução (Seymour: an introduction) são publicados pela mesma revista 

respectivamente em 1957 e 1959. Em 1961 sai o livro Franny and Zooey, e, em 1963, 

Raise high the roof beam, carpenters and Seymour: an introduction. 1965 foi o ano em 

que, simultaneamente, Salinger retirou-se completamente da vida pública e teve publicado 

seu último conto de que se teve notícia: Hapworth 16, 1924, também na revista New 

Yorker.  

As histórias da família Glass foram escritas após 1950, quando Salinger começou a 

estudar as teorias vedânticas indianas112, sobre reencarnação cármica, e são extremamente 

marcadas pelas filosofias e religiões orientais. De certo modo, foram possibilitadas pelo 

sucesso de O apanhador, que deu ao escritor independência para seguir sua própria visão, 

como aponta Howard Hasper Jr. em seu ensaio J.D. Salinger: através das lentes, 

sombriamente 113.  

                                                                                                                                                                                 
111 Ibid., p. 138. 
112 PINKSER. op. cit. p. xv. 
113 HARPER Jr., Howard M. J.D. Salinger: através das lentes, sombriamente. In: ______. Fé desesperada. 
Rio de Janeiro: Lidador, 1972. p. 64. 
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As histórias dos Glass têm um tom diferente da escrita de O apanhador: os enredos 

são apresentados aos leitores cada vez mais de modo indireto (com narração homodiegética 

em terceira pessoa, com um personagem contando a história do protagonista e obliterando 

qualquer sensação da presença de um autor). Salinger aplica nessas histórias um estilo 

muito mais minimalista, menos discursivo (e com menos da verborragia característica de 

Holden) e mais conceitual, ao passo que em O apanhador a trajetória do personagem 

evoluía de maneira mais extensiva e na camada mais manifesta da narrativa. Holden é 

apresentado de um modo muito mais emotivo e afetivo que os Glass; estes, embora também 

sejam afetuosos, têm um importante traço intelectual, e até mesmo de conhecimento 

teológico, que vai lhes auxiliar naquilo que poderíamos chamar sua “formação” ou 

compreensão do mundo. Onde Holden tem apenas coração, eles têm emoção trespassada 

pelo intelecto. Além disso, nos diálogos dos Glass, como aponta Mizener, Salinger 

conseguiu usar mais suspense e menos explicação: se o leitor não consegue se colocar no 

lugar dos personagens e entender suas motivações, fica sem entender o que aconteceu. 

Salinger, com os Glass, também leva ao paroxismo sua habilidade (herança de Hemingway 

e Fitzgerald, entre outros) de conduzir o significado da narrativa através de descrições de 

objetos, gestos, ações114.  

James Miller Jr., um dos principais críticos do autor, acredita que a falta do humor 

caloroso do tipo de Holden é uma das explicações para o decrescente entusiasmo da crítica 

e, sobretudo, do público para com os trabalhos de Salinger posteriores a O apanhador:  
 

The techniques introduced in Franny and Zoey are characteristic of Salinger’s 
later work. The humor of Catcher has almost disappeared, and replacing the fast-
moving and richly varied narrative sequence of the earlier novel is an almost 
static narrative pattern moving from one long conversation to another, 
interspersed with occasional monologues or individual readings of letters, diaries, 
or journals. This change no doubt accounts in part for the lack of popularity of 
these later works115. 

 

Joel Salzberg, que organizou uma das mais completas compilações de artigos sobre 

o romance de Salinger, Critical essays on Salinger’s The Catcher in the Rye, parece gostar 
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mais da fase de O apanhador, dizendo que os personagens posteriores são menos 

humanos116. French também é desta mesma opinião117.  

Em 1974, um volume intitulado Complete uncollected short stories of J.D. Salinger, 

uma edição pirata, não-autorizada, fez a felicidade de, calcula-se, 25 mil leitores e fãs, 

muitos dos quais se sentiam abandonados desde 1965. Salinger acionou seus advogados e 

chegou mesmo a fazer uma declaração pública referente à violação de sua privacidade. O 

FBI foi envolvido mas, até hoje, desconhecem-se os autores da edição proibida118. Além de 

processar livreiros que comercializaram o livro e Ian Hamilton, que ia utilizar cartas suas 

em uma biografia, Salinger também já processou websites que utilizavam-se, 

desautorizadamente, de trechos de O apanhador119. Em 1997 a minúscula Orchises Press, 

do Estado da Virginia, anunciou que publicaria, em livro, o último conto conhecido de 

Salinger, Hapworth 16, 1924120. Aparentemente, o autor não gostou da divulgação feita à 

imprensa por parte dos editores, e até agora o livro aparece como disponível para pré-venda 

na livraria on-line Amazon (data de lançamento — já postergada diversas vezes — prevista 

para novembro de 2002), mas não foi publicado. Ironicamente, e para desespero de seus 

fãs, o mesmo autor que colocou na boca de seu mais célebre personagem a frase “What 

really knocks me out is a book that, when you’re done reading it, you wish the author that 

wrote it was a terrific friend of yours and you could call him up on the phone whenever you 

felt like it” não apenas não dá bola nem autógrafos para seus fãs, como não concede 

entrevistas e não publica novos trabalhos121. Salinger, hoje com 83 anos, parece ter 

conseguido realizar um dos sonhos rebeldes de Holden (que, se não é o seu filho preferido, 

como David Copperfield era o de Dickens, é, pelo menos, o filho salingeriano preferido do 

público): ir para o mato, fazer-se de surdo-mudo e escapar do mundo do dia-a-dia122. 
 

                                                           
116 SALZBERG, Joel. Introduction. In: ______. (Ed.). Critical essays on Salinger’s The Catcher in the Rye. 
Boston: G. K. Hall & Co., 1990. p. 17. 
117 FRENCH. op. cit. p. 162. 
118 PINKSER. op. cit. p. xvi. 
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121 SALINGER, Margaret A. Dream catcher: a memoir. New York: Washington Square, 2000. 
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122 DUCHARNE,Edward R. Possible autobiographical elements in Catcher. In: READINGS on J.D. 
Salinger’s The Catcher in the Rye. San Diego: Greenhaven, 1998. p. 73. 
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3.2.3 Um pouco da fortuna crítica de Salinger 

 

Paradoxalmente (ou talvez nem tanto), O apanhador foi mal-visto pelas gerações 

mais velhas durante muito tempo, chegando mesmo a suscitar opiniões de que Holden, na 

verdade, queria “destruir a maturidade”. O livro foi banido de lares e, sobretudo, dos 

bancos escolares, principalmente durante a década de 50. O argumento para a condenação 

do romance era sua linguagem baixa e seus palavrões, dos quais a inocência infantil teria de 

ser preservada (ironicamente, a preservação da inocência é o assunto central do livro. Há 

mesmo um episódio em que Holden tenta limpar a palavra fuck da parede do banheiro da 

escola da sua irmã, por considerá-la suja). Atualmente, entretanto, o livro é uma espécie de 

clássico moderno, estando incorporado a currículos elementares e universitários, dentro e 

até mesmo fora dos Estados Unidos123. 

Mas O apanhador, se foi escrito por um autor consagrado pelas revistas literárias e 

elitistas norte-americanas, entrou na academia pela porta de trás: somente no final da 

década de 50 os acadêmicos começaram a prestar atenção no livro que seus alunos vinham 

lendo com tanto gosto124. Os primeiros críticos a mostrar uma nova abordagem da obra, que 

transcendeu as costumeiras resenhas de apreço, acusação e defesa, foram Arthur Heiserman 

e James E. Miller Jr., com o artigo J.D Salinger: some crazy cliff, escrito em 1956125. Eles 

inseriram a história de Holden Caulfield na tradição da literatura universal (e ocidental, 

sobretudo) de quest, epopéia, busca. Comparou-se a viagem de Holden à Odisséia, e 

sublinharam-se elementos picarescos do livro. Sobretudo, a história foi situada na 

historiografia literária em relação a clássicos americanos como As aventuras de 

Huckleberry Finn (1885), de Mark Twain, e Moby Dick (1851), de Herman Melville; em 

relação a autores como Walt Whitman (1819-92), de cujo alegre misticismo Salinger 

partilha, e Henry David Thoreau (1817-62), com o qual tem em comum o instinto de fuga e 

sobrevivência fora da sociedade humana e urbana. Salinger também costuma ser 

comparado a Nathaniel Hawthorne (1804-1864) e Henry James (1843-1916), devido à 

semelhança entre os protagonistas, e aos mais modernos Ernest Hemingway e F. Scott 

Fitzgerald (1896-1940), pela ironia, humor macabro e técnicas narrativas (como o uso da 
                                                           
123 DESSNER, Lawrence Jay. No attack on catcher. In: READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in the 
Rye. San Diego: Greenhaven, 1998. p. 110. 
124 SALZBERG. op. cit. p. 5. 
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fala coloquial). Holden passou a ser pensado frente a Stephen Dedalus, de James Joyce 

(1882-1941), e Werther, de Goethe (1749-1832)126. James Miller Jr. retomou e desenvolveu 

várias destas idéias posteriormente, erguendo um marco definitivo na crítica salingeriana127, 

como na publicação J.D. Salinger, de 1965128, e no artigo Catcher in and out of history, de 

1977129. 

Assim, de um engraçado romance de sucesso sobre um adolescente problemático (e 

louco, para muitos), passou-se a um clássico da sensibilidade moderna, de um adolescente 

na busca pela verdade, pela sua verdade, pela iluminação, pelo conhecer-se a si mesmo. 

Na esteira das críticas suscitadas a partir da nova perspectiva levantada por 

Heisermann e Miller Jr., o romance também começou a ser visto como precursor dos 

romances pacifistas. As atitudes anti-establishment de Holden foram identificadas com os 

protestos proferidos por ocasião da guerra do Vietnã (1964-73), mais um desdobre do 

mundo bipartido, conforme já foi visto nesse capítulo. Protestos pacíficos estes que vieram 

quinze anos depois de O apanhador. Como deixa claro John Seelye, em seu ensaio The 

Catcher in the Rye as an antiwar novel, é difícil pensar O apanhador sem a perspectiva das 

guerras do século XX: trata-se de um romance incubado durante os últimos anos da 

Segunda Guerra Mundial, publicado no meio da Guerra da Coréia e que teve impacto 

definitivo no contexto da Guerra do Vietnã130. Embora não seja um romance sobre a guerra, 

e nem trate da mesma diretamente, Holden nos conta que seu irmão, D.B., foi à guerra e 

concluiu que o exército americano estava tão cheio de bastards quanto os nazistas131. 

Seelye compara que, se Werther precedeu os tumultos revolucionários europeus e, 

sobretudo, as campanhas napolêonicas (meados da década de 1770), O apanhador 

prenuncia mais de 30 anos de conflito bilateral de escala mundial. Coerente com a 

observação de D.B. sobre a Segunda Guerra, O apanhador também se antecipa, de certo 
                                                                                                                                                                                 
125 FRENCH. op. cit. p. 104. 
126 GRUNWALD. op. cit. p. 13. Na época do lançamento de O apanhador a New Yorker publicou um artigo 
em que Salinger explicitava suas preferências literárias: “A writer, when he’s asked to discuss his craft, ought 
to get up and call out in a loud voice just the names of the writers he loves. I love Kafka, Flaubert, Tolstoy, 
Chekov, Dostoievsky, Proust, O’Casey, Rilke, Lorca, Keats, Rimbaud, Burns, E. Brontë, Jane Austen, Henry 
James, Blake, Coleridge. I won’t name any living writers. I don’t think it’s right”. 
127 SALZBERG. op. cit. p. 5. 
128 MILLER Jr. op. cit. 
129 MILLER Jr., James E. Catcher in and out of history. In: SALZBERG, Joel. (Ed.). Critical essays on 
Salinger’s The Catcher in the Rye. Boston: G.K. Hall & Co., 1990. p. 140-144. 
130 SEELYE, John. The Catcher in the Rye as an antiwar novel. In: READINGS on J.D. Salinger’s The 
Catcher in the Rye. San Diego: Greenhaven, 1998. p. 27 
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modo, à queda das ideologias (de esquerda e de direita) vista no final do século XX: 

“Catcher [...] supplied not only the rationale for the anti-war, anti-regimentation 

movements of the sixties and seventies but provided the anti-ideological basis for many of 

the actual novels about Vietnam which have been and are still appearing [...]”132. 

Já as críticas negativas a O apanhador — existentes desde sua publicação e 

versando sobre o mal que a narrativa podia infundir na juventude —, ainda que não sejam 

consideradas por nenhum crítico sério, deram cria, e ainda hoje critica-se Holden e mesmo 

outros personagens de Salinger com padrões morais que se utilizariam para pessoas reais. 

Diz-se que Holden é incoerente, que é um rebelde sem bandeira, que é um falso rebelde e 

que suas críticas à sociedade americana capitalista são levianas, pois no fundo ele é 

comprometido com a mesma. Acreditamos que French, ainda que tenha uma certa antipatia 

pelo trabalho de Salinger, responde devidamente (do ponto de vista artístico) a estas 

críticas, dizendo que “Salinger não está oferecendo ao mundo a figura de Holden como o 

exemplo do que deveria ser idealmente”133. Outros aspectos da crítica negativa a O 

apanhador, entretanto, tiveram o mérito de suscitar análises aprofundadas que trouxeram 

luzes a pontos anteriormente obscuros do livro. Por exemplo, uma crítica comum que é 

feita a Salinger, principalmente por parte daqueles que não apreciam o mundo juvenil 

pintado por ele, é referente ao fato de não tratar do amor maduro, do sexo. Em The 

psychological structure of The Catcher in the Rye134, James Bryan trata da obsessão de 

Holden para com sua irmã, Phoebe, assim como também o faz Brian Way, no seu The 

structure of The Catcher in the Rye135. Como aponta Grünwald, a obra salingeriana, por 

suas características inerentes, foi analisada das mais diversas maneiras e pelos mais 

diferentes vieses do que qualquer outro escritor contemporâneo136: enquanto uns dizem que 

Holden é conservador, para outros ele é liberal; para uns, é um santo, para outros, louco; 

para uns, não amadurece do início ao fim do romance, para outros (a maioria dos críticos), 

ilumina-se, no episódio do carrossel com sua irmã Phoebe, ao final do livro, e encontra a 

                                                                                                                                                                                 
131 Ibid., p. 30. 
132 Ibid., p. 32. 
133 FRENCH. op. cit. p. 111. 
134 BRYAN, James. The psychological structure of The Catcher in the Rye. In: SALZBERG, Joel. (Ed.). 
Critical essays on Salinger’s The Catcher in the Rye. Boston: G.K. Hall & Co., 1990. p. 102-116. 
135 WAY, Brian. The structure of the Catcher in the Rye. In: READINGS on J.D. Salinger’s The Catcher in 
the Rye. San Diego: Greenhaven, 1998. p. 34-41. 
136 GRUNWALD. Introduction. In: ______. (Ed.). Salinger: a critical and personal portrait. New York, 1962. 
p. xxvi. 
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compreensão. Como também é apontado por Grünwald, o caráter polivalente, escorregadio 

(no bom sentido) da obra de Salinger e de O apanhador, especificamente, é o que talvez 

faça com que todos os seus críticos citem trechos seus exaustivamente: não é uma escritura 

fácil de ser descrita137e, principalmente, tampouco é uma literatura simples de ser 

interpretada. É difícil (ou quase impossível) impor-lhe uma interpretação estanque sem se 

ficar com a impressão de que perdeu-se algo daquilo que o livro (em se tratando de O 

apanhador) tem de melhor: suas ricas contradições e paradoxos, sua multidão de olhares 

sobre todas as coisas e tendência digressiva no estilo. 

Quanto às diversas interpretações que existem de Salinger e de O apanhador e 

sobretudo quanto às interpretações que propõem análises sectárias de seus textos, temos a 

dizer o seguinte: como qualquer boa obra (e talvez mais do que as ótimas obras em geral), 

O apanhador pode ser lido em, no mínimo, três níveis: primeiramente, no nível da história 

da peregrinação de Holden em si (a diegesis); em segundo lugar, pode-se ler a história de 

Holden como representativa da sociedade americana do meio do século; e, em uma 

perspectiva mais ampla, tem-se a história universal de anseios e angústias comuns a todos 

os seres humanos. E Salinger, recusando-se a dar entrevistas, a escrever e a opinar sobre 

sua própria obra e negando-se a fazer qualquer interpretação sobre a mesma, força os 

críticos a... fazerem o trabalho deles: criticar, analisar e interpretar.  

Como o presente trabalho trata da perspectiva do romance de formação e, ainda, 

com o viés de desenvolvimento dos gêneros e subgêneros na literatura (ou seja, a relação de 

uma obra com suas antecessoras e sucessoras), lembraremos que Holden foi caracterizado 

como um dos “good bad boys” da literatura norte-americana138. Como James Dean, o 

selvagem da motocicleta (personagem protagonizado por Marlon Brando), Ishmael, 

Thoreau, Huck e Kerouac, Holden não é um outsider sem causa no sentido de razão. Ele é 

o que é em função do seu passado. Como afirmam Heiserman e Miller Jr. no já referido 

ensaio divisor de águas da historiografia salingeriana: “American literature seems 

fascinated with the outcast, the person who defies traditions in order to arrive at some 

pristine knowledge, some personal integrity139”. Aquele sentimento de compaixão que em 

                                                           
137 Ibid., p. xi. 
138 GRUNWALD. The Invisible Man: a Biographical Collage. In: ______. (Ed.). Salinger: a critical and 
personal portrait. New York, 1962. p. 4. 
139 HEISERMAN, Arthur; MILLER Jr., James. J.D. Salinger: some crazy cliff. In: SALZBERG, Joel. (Ed.). 
Critical essays on Salinger’s The Catcher in the Rye. Boston: G.K. Hall & Co., 1990. p. 32. 
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Whitman parece ser inato, em Holden é formado. Ele aprende intuitivamente que “devemos 

amar uns aos outros ou morrer”140. Esta necessidade de amor no sentido amplo da palavra é 

que levou Heisermann e Miller Jr. a ver em Holden um aspecto  particular enquanto 

outcast: “He seems to be engaged in both sorts of quests at once: he needs to go home and 

he needs to leave it”141. Holden vai na direção do amor por seus semelhantes, da compaixão, 

da beatitude terrena. Para tanto, ele aprende a ver a vida em tons de cinza. E aprende que 

nenhuma opção é perfeita142. E que ninguém é perfeito. E que, apesar da imperfeição (ou 

por causa dela), este mundo merece ser amado. E que ele é capaz disso.

                                                           
140 JONES, Ernest. Case history of all of us. In: SALZBERG, Joel. (Ed.). Critical essays on Salinger’s The 
Catcher in the Rye. Boston: G.K. Hall & Co., 1990. p. 25. 
141 HEISERMAN; MILLER Jr. op. cit. p. 33. 
142 BAUMBACH, Jonathan. The saint as a young man: a reappraisal of The Catcher in the Rye. In: 
SALZBERG, Joel. (Ed.). Critical essays on Salinger’s The Catcher in the Rye. Boston: G.K. Hall & Co., 
1990. p. 56. 
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4 OBSERVANDO O ESTRANHO HOMEM QUE ESTÁ FORA 
 
4.1 Análise temática 

4.1.1 Narrativa de nascimento, situação social, infância 

 
Pourquoi sommes-nous sages 

quand nous sommes jeunes, 
si sages, pour devenir 

de plus en plus insensés? 
 

                                                          

Les années d’aprentissage de Wilhelm Meister, Goethe 
 

Children, who play life, 
discern its true law and relation 

more clearly than men, 
who fail to live it worthily, 

but who think that they are wiser by experience, 
that is, by failure 

 
Walden, Henry David Thoreau 

 
 
 

 O nascimento foi sempre um fator condicionante para o protagonista romanesco 

europeu dos séculos XVII e XIX: não nascer nobre significava uma vida a ser buscada, 

uma profissão a ser aprendida, escolhas a serem feitas e barreiras sociais a serem 

contornadas. Como observa Florence Bancaud-Maënen,1 o nascimento é capital porque, na 

maioria das vezes, vai predestinar o herói a uma forma de vida precisa e, também por isso, 

significa muitas vezes uma realidade a ser superada, como acontece com Julien Sorel, cuja 

porta de fuga da vida de agricultor que lhe aguarda é tornar-se preceptor de filhos da alta 

sociedade. Ian Watt aponta a crescente individualização do protagonista romanesco a partir 

do século XVIII, e as narrativas de nascimento, as informações a respeito da origem do 

personagem (concernendo situações bem específicas) são maneiras de ajudar nesta 

individualização. Além disso, a reestruturação social que os países europeus sofrem a partir 

do século XVIII muda, também, o modo de a criança ser vista. Esta sai de sua posição 

marginal, de ser considerada um adulto pequeno, para se tornar o centro da vida familiar e o 

objeto da pedagogia educativa2. A compreensão da criança é fundamental para o autor do 

romance de formação, e sobretudo para os romances de formação ingleses, segundo 

 
1 BANCAUD-MAËNEN, Florence. Le roman de formation au XVIIIe en Europe. Paris: Nathan, 1998. p. 55. 
2 Ibid., p. 17. 
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Buckley3. “Not until the psychology of the child was taken seriously as an appropriate 

concern was the writing of the English Bildungsroman a possible enterprise”4.  

 A função da infância nos romances de formação ingleses é o que, segundo Moretti, 

principalmente, e Buckley, vai determinar as diferenças destes para com os romances de 

formação continentais. O romance de formação inglês, com estrutura similar aos contos de 

fadas, serviria mais para confirmar os valores da infância do protagonista do que para 

alterá-los. “Contrary to Wilhelm Meister, in the English novel the most significant 

experiences are not those that alter but those which confirm the choices made by childhood 

‘innocence’. Rather than novels of ‘initiation’ one feels they should be called novels of 

‘preservation’”5. David Copperfield é o paradigma dessas tendências apontadas por 

Moretti: a clareza da visão infantil é a ética que sustenta o romance, de modo que o 

movimento de crescimento e amadurecimento do personagem alterna-se, de modo às vezes 

ambíguo, com o movimento de regressão à infância. Por vezes o questionamento principal 

do romance parece ser de que modo o indivíduo pode crescer e se desenvolver sem abrir 

mão de suas características infantis, necessariamente idealizadas. O apanhador, como 

veremos, é tributário desta tradição e, em específico, desta visão da infância anunciada em 

David Copperfield. 

 No caso de David Copperfield, a narrativa do nascimento do protagonista mereceu 

um capítulo inteiro, o primeiro, intitulado “I am born”. Por mais estranho e desnecessário 

que possa parecer tal título no capítulo inicial de um romance de forma autobiográfica 

narrado em primeira pessoa — como haveria narração, ou mesmo personagem, se este não 

tivesse nascido? —, por outro lado ele pode ser lido como uma reiteração de todos os 

significados e implicações que vai ter o ato de nascimento. Tendo nascido à meia-noite de 

uma sexta-feira fria do mês de março, no vilarejo de Blunderstone, condado de Suffolk, o 

narrador conta que a sabedoria popular das parteiras decretou que ele seria triste a vida 

inteira e veria fantasmas. O narrador relata que, além de filho único, foi um filho póstumo, 

tendo seu pai morrido seis meses antes de seu nascimento, um ano depois de casar-se com a 

mãe de David, uma moça que tinha metade de sua idade e que ainda não chegara aos 20 

                                                           
3 BUCKLEY, Jerome Hamilton. The season of youth: the Bildungsroman from Dickens to Golding. 
Cambridge: Harvard University, 1974. p. 19. 
4 Ibid., p. 19. 
5 MORETTI, Franco. The way of the world: the Bildungsroman in european culture. New York: Verso, 2000. 
p. 174. 
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anos. Segundo relato de sua mãe, que ele reproduz em forma de diálogo com a tia de seu 

pai, Sra. Betsey Trotwood (que, apesar de ter desaprovado o casamento do sobrinho 

favorito com uma moça tão jovem, vai a Blunderstone para acompanhar o parto desta), 

ficamos sabendo que ela, a mãe de David, também órfã, trabalhava como governanta e 

enfermeira em uma casa de família que o Sr. Copperfield costumava visitar. A seguir, a 

Sra. Copperfield conta para a Sra. Trotwood que seu marido a estava orientando nos 

afazeres domésticos e ensinando-a, e que a única divergência que eles tinham era que ele 

dizia que os 3 e os 5 dela eram muito parecidos, e que ela colocava muitas firulas nos 7 e 

nos 9. Tal relato, embora indireto, dá a entender que o pai e a mãe de David eram de 

origens sociais diferentes: na casa em que ele era uma visita, ela era uma empregada (ainda 

que uma empregada graduada) e havia desníveis educacionais entre eles (embora houvesse 

também muito amor, pois a viúva diz que eram muito felizes e que seu marido era muito 

bom para com ela).  

 O nascimento de David é cercado por outras turbulências que não apenas as de 

ordem social: a tia de seu pai, Betsey Trotwood, que até então não havia conhecido a moça 

com quem seu sobrinho se casara, viaja de Dover, onde mora, ao condado de Suffolk para 

acompanhar o parto. Solteira e sem filhos, desde o primeiro momento diz que será uma 

menina: 
‘I tell you I have a presentiment that it must be a girl,’ returned Miss Betsey. 
‘Don’t contradict. From the moment of this girl’s birth, child, I intend to be her 
friend. I intend to be her godmother, and I beg you’ll call her Betsey Trotwood 
Copperfield. There must be no mistakes in life with this poor dear. She must be 
well brought up, and well guarded from reposing any foolish confidences where 
they are not deserved. I must make that my care’.6 

 

Assim, podemos dizer que a narrativa do nascimento de David está marcada por 

quatro fatores principais: 1) Orfandade por parte de pai. 2) Ser fruto da união feliz e curta 

de duas pessoas de estratos sociais distintos. 3) Consistir na frustração das expectativas de 

alguém (tia), que gostaria que ele tivesse outra identidade. 4) Estar envolto em uma 

atmosfera de mau-augúrio. 

No romance de Salinger, o gancho do nascimento é usado para fazer uma referência 

a David Copperfield: 

                                                           
6 DICKENS, Charles. David Copperfield. Hertfordshire: Wordsworth, 1992. p. 7. 
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If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is 
where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents 
were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of 
crap, but I don’t feel like going to into it.7  
 

O narrador não quer contar, didaticamente, as circunstâncias de seu nascimento e de 

sua família e evoca a tradição (no caso, David Copperfield) para negá-la. Isso não significa 

que o narrador, também homodigético em primeira pessoa, nos escamoteie informações 

sobre si; apenas ele semeia estas informações ao longo do texto, normalmente de forma 

indireta, quando trata de outro assunto. Por exemplo, no capítulo 14 (ou seja, além da 

metade da narrativa, que tem 26 capítulos), depois de sua tentativa de encontro frustrada 

com uma prostituta, ele vai para a cama e pensa em rezar. A partir daí, faz uma série de 

elocubrações sobre um menino que foi seu colega, que era da religião quaker, até chegar na 

informação (dada de maneira indireta) de que este menino dizia que o problema de Holden 

era que ele não ia à igreja. Ele reconhece que é verdade e diz que seus pais eram de 

religiões diferentes, de modo que ele e seus irmãos são ateus. Mais a seguir, no capítulo 15, 

quando ele encontra duas freiras com as quais simpatiza, fica feliz por elas não terem 

perguntado se ele era católico, e, novamente de modo indireto, diz que seu sobrenome é 

irlandês, então freqüentemente acontece de pessoas perguntarem se ele é católico. Ele 

acrescenta que seu pai era católico, mas deixou a religião quando casou com sua mãe. 

Também neste capítulo 15, ao verificar sua carteira e ver que já havia gasto muito dinheiro, 

ele diz que é perdulário, não dá atenção para o dinheiro, esquece de pegar trocos, e que isso 

enlouquece seus pais. Diz, porém, que seu pai é bastante rico, embora não saiba dizer em 

números quanto ele — que é advogado de uma companhia — ganha, mas diz que “esses 

caras” ganham muito dinheiro. Conta também que seu pai gosta de investir dinheiro em 

shows da Broadway que nunca dão certo8 (do que se conclui que a família tem uma 

margem financeira razoável, que pode ser perdida em empreitadas financeiro-artísticas 

fracassadas).  

A idéia de que a família de Holden é rica, ou pelo menos de classe média alta, é 

corroborada por várias outras afirmações, espalhadas pela narrativa: no capítulo 4, ainda 

antes de deixar o colégio Pencey, quando está explicando ao seu colega de quarto, 

Stadlater, de onde conhece Jane Gallagher, a moça com quem Stradlater está prestes a sair 
                                                           

8

7 SALINGER, J.D. The catcher in the rye. London: Penguim, 1958. p. 5. 
 Ibid., p. 113. 
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(para desgosto de Holden, que se identificava muito com ela), ele diz que a mãe dela ia ao 

mesmo clube que a sua família. Além de se tratar de uma família que freqüenta clubes, 

trata-se também de uma família que põe seus filhos em colégios particulares de elite, como 

é o Pencey. No capítulo 5, quando fala de seu irmão menor morto de leucemia, Allie, e de 

como seu cabelo era vermelho, evoca a lembrança de um dia em que estava jogando golfe, 

esporte que começara a praticar aos 10 anos9. No capítulo 9, ao chegar a Nova York, 

Holden diz ao taxista que não quer ir para nenhum hotel no lado Leste de Manhattan, onde 

poderia encontrar conhecidos seus. Ora, o lado “east” de Manhattan, além de ter recebido 

uma grande leva de judeus no período do entre-guerras, sobretudo na parte sul, é o local 

onde fica o Metropolitan Museum, o Guggenheim (que não existia na época de Holden). 

Na parte do bairro próxima ao Central Park se concentra o grande comércio de classe alta 

da Madison Avenue, como a tradicional Bloomingdale’s, e os suntuosos prédios da Park 

Avenue. Holden — que viveu em Nova York toda a sua vida, como ficamos sabendo no 

capítulo 2010 —, mais para o final da narrativa (capítulo 21), quando resolve visitar a sua 

casa escondido dos pais à noite, fala com o ascensorista (trata-se de um prédio que até 

elevador tinha) e diz que, ao entrar escondido, não teve medo de que a empregada o 

ouvisse, pois ela não tinha boa audição11. Logo, há uma empregada que dorme na casa. 

Uma vez lá dentro, fica-se sabendo pela sua movimentação no apartamento (e não por uma 

descrição direta) que há, pelo menos, quatro quartos no apartamento: o do casal, o de 

Phoebe (sua irmã mais nova, que é quem ele está procurando, sendo que o quarto dela é o 

primeiro lugar para onde ele vai), o de D.B. (seu irmão mais velho, que está morando em 

Hollywood, onde trabalha com cinema) e o de Holden, presumivelmente. No capítulo 21, 

ao conversar com Phoebe e ficar sabendo que seus pais saíram, ela diz que eles foram ao 

jantar de carro, para não ter de se preocupar com horários de trens, e diz que agora eles têm 

um rádio no carro12. 

Outras passagens nos deixam entender que não apenas Holden é de uma posição 

social elevada, como ele tem noção disso. No capítulo 15, quando está sentado em um bar 

da estação central de trens, duas freiras se aproximam, e ele observa as malas que as duas 

                                                                                                                                                                                 
 
9 Ibid., p. 42. 
10 Ibid., p. 160. 
11 Ibid., p. 165. 
12 Ibid., p. 170. 
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carregam. Ajuda-lhes com as malas e diz que tratavam-se de malas bem baratas, do tipo 

que não é de couro legítimo. Diz que detesta quando alguém tem malas baratas e conta a 

história de Dick Slagle, seu colega de quarto no colégio Elkton Hills, que tinha malas 

baratas e mantinha-as embaixo da cama, ao invés de sobre o armário, de modo que 

ninguém as pudesse ver. Holden diz que ficava deprimido com a situação, com vontade de 

jogar suas malas de couro legítimo, da marca Mark Cross, pela janela ou trocá-las com o 

colega, até que colocou-as embaixo da cama, para que seu colega não ficasse com 

complexo de inferioridade. Aí seu colega tirou as malas dele (Holden) de debaixo da cama 

e colocou-as no armário, para que (conclusão de Holden) as pessoas pensassem que as 

malas eram dele, Dick. Ele diz ainda que Dick caçoava dele por causa das malas, dizendo 

que eram novas e limpas, muito bourgeois13. Finalmente, ele, que está tomando um café-

da-manhã com suco de laranja, bacon, ovos, torradas e café, vê que as duas freiras estavam 

tomando só café com torradas, e fica entristecido por isso, também. Como elas estavam 

recolhendo dinheiro para ações de caridade, ele lhes dá US$ 10 como contribuição14. 

Holden insere-se na elite norte-americana, filho de pais não apenas com dinheiro, 

mas com instrução, e que esperam que seus filhos freqüentem as melhores universidades do 

país. Aparentemente ele não sofre nenhuma restrição financeira, não tem necessidade 

urgente de dinheiro e faz parte da elite nova-iorquina pós-guerra esclarecida, para quem a 

religião não representa um papel importante. 

 

David Copperfield, narrativa longa, de 64 capítulos, vai até mais ou menos o 

capítulo 16 com a descrição da infância de David. No capítulo 2, “I observe”, ele recorda-se 

de pequenas lembranças da infância, vivida ternamente em uma residência semi-rural com 

sua mãe e Clara Peggotty, a empregada que lhes fazia companhia. Lembra do medo que 

tinha dos gansos, de entrar sozinho na cozinha escura, das leituras em voz alta da Bíblia, do 

tédio nas missas de domingo. Lembra-se das formas agradáveis de sua jovem mãe e do 

dedo áspero de Peggotty, devido ao trabalho com a linha e com a agulha. O narrador faz 

uma consideração a respeito da capacidade de observação infantil que reflete a idéia de que 

                                                           
13 Ibid., p. 114. 
14 Ibid., p. 115. 
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parte das capacidades infantis perdem-se, na maioria das vidas, quando se chega à idade 

adulta:  
[...] I think the memory of most of us can go farther back into such times than 
many of us suppose; just as I believe the power of observation in numbers of very 
young children to be quite wonderful for its closeness and accuracy. Indeed, I 
think that most grown men who are remarkable in this respect, may with greater 
propriety be said not to have lost the faculty, than to have acquired it; the rather, 
as I generally observe, such men to retain a certain freshness, and capacity of 
being pleased, which are also an inheritance they have preserved from their 
childhood15. 

 

É também neste capítulo que aparece a figura do Sr. Murdstone, que começa a fazer 

a corte à mãe de David. Entretanto, este, muito criança, não percebe as coisas dessa 

maneira ainda, e, apesar de a narrativa ser uma grande visada que o adulto David dá sobre 

toda a sua vida, seus anos de infância são narrados como o faria uma criança. Como quando 

Sr. Murdstone leva David a uma pequena viagem de negócios e apresenta-lhes a alguns 

conhecidos, que sabem que ele está interessado na viúva: 
 

‘That’s Davy’, returned Mr. Murdstone. 
‘Davy who?’, said the gentleman. ‘Jones?’ 
‘Copperfield’, said Mr. Murdstone. 
‘What! Bewitching Mrs. Copperfield’s encumbrance?’ cried the gentleman. ‘The 
pretty little widow?’ 
‘Quinion’, said Mr. Murdstone, ‘take care, if you please. Somebody’s sharp’. 
‘Who is?’ asked the gentleman, laughing. 
I looked up, quickly; being curious to know. 
‘Only Brooks of Sheffield’, said Mr. Murdstone. 
I was quite relieved to find that it was only Brooks of Sheffield; for, at first, I 
really thought it was I.16 

 
 

 David é levado para passar uns dias com Peggotty na casa do irmão desta, Sr. 

Peggotty, um pescador de Yarmouth. Ao deixar a mãe sozinha pela primeira vez, ele chora 

e sente-se um pouco culpado. Em Yarmouth ele se encanta com a casa do Sr. Peggotty, que 

é um barco antigo reformado, com Ham e, principalmente, com a pequena Emily — 

sobrinhos órfãos de Sr. Peggotty que moram com ele. Ao voltar a Blunderstone, entretanto, 

David vê uma criada que não conhecia abrir a porta da sua casa. Pergunta por sua mãe. 

Peggotty diz-lhe que tem de explicar-lhe algo, e ele pensa que ela está morta. Ela explica-

lhe que ele tem outro pai. Ao ver sua mãe, cumprimenta-a, mas contidamente, pois a 

                                                           
15 DICKENS. op. cit. p. 12. 
16 Ibid., p. 22. 
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presença do Sr. Murdstone parece censurar efusões afetivas. O quarto de David fora 

modificado; na casa de cachorro onde nunca houvera um animal, há agora um cão furioso. 

David chora, e sua mãe xinga-o, e a Peggotty, por não lhe darem sossego sequer na lua-de-

mel. Sr. Murdstone fala asperamente com David, e a partir daí começa para o protagonista 

uma vida de tortura: ele não podia brincar com meninos, não podia ser carinhoso com sua 

mãe e vice-versa e era maltratado pela Srta. Murdstone, irmã do Sr. Murdstone, que vai 

morar com eles e gerir a casa e que, visivelmente e sem sequer tentar disfarçar, detestava 

David e até lhe batia. As aulas em casa, que antes decorriam sem maiores problemas, 

tornam-se horríveis e ineficazes, graças à falta de didatismo do Sr. Murdstone e sua irmã. 

Até que um dia o Sr. Murdstone tranca-o num quarto e dá-lhe uma surra de quase deixá-lo 

desfigurado. David morde-lhe a mão, é deixado por dias a fio de castigo e, com oito anos e 

meio, é mandado para um colégio interno próximo de Londres. No caminho pára em um 

hotel em Yarmouth para jantar, e o garçom o engana e come sua comida. Sobre este 

episódio, e sua falta de desconfiança em relação ao garçom, na ocasião, David diz: “[...] I 

am inclined to believe that with the simple confidence of a child, and the natural reliance of 

a child upon superior years (qualities I am very sorry any children should prematurely 

change for wordly wisdom), I had no serious mistrust of him on the whole, even then”17. 

No trem, os adultos não lhe tratam bem, muito pelo contrário: ocupam todo o seu lugar, ele 

fica prensado e não consegue dormir, e uma senhora deposita sua cesta sobre as pernas de 

David, deixando-o desconfortável. No Colégio Salem, a primeira coisa que a direção faz é 

pendurar uma placa “Ele morde” nas suas costas; o diretor ameaça-o verbalmente, e David 

conhece Steerforth, aluno seis anos mais velho que ele, que gozava de autoridade entre 

alunos e professores e que estabelece uma relação de proteção para com David (em troca, é 

claro, de doces e demais quitutes enviados por Peggotty).  

Depois de um ano, ao voltar para casa nas férias, David vê sua mãe com um nenê 

nos braços e fica feliz. Entretanto, o tratamento do Sr. e da Srta. Murdstone para com ele 

não melhorou. No ano seguinte, no dia do seu aniversário, recebe, no colégio, a notícia de 

que sua mãe morrera. Ao chegar em Blunderstone, vê que o bebê também havia morrido, e 

é Peggotty quem lhe conta como fora a morte de sua mãe, que lembrou, preocupada, de seu 

filho sem pai (David) e de como o Sr. Copperfield era indulgente e paciente (tudo que Sr. 

                                                           
17 Ibid., p. 66. 
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Murdstone não é). O capítulo 9 encerra-se da seguinte maneira: “The mother who lay in the 

grave, was the mother of my infancy; the little creature in her arms, was myself, as I had 

once been, hushed for ever on her bosom”18. É como se o narrador observasse a cena 

passada como um epílogo da sua infância, da sua infância inocente e frágil, dando adeus à 

época em que tudo o que a criança tem a fazer é se proteger no seio maternal, como se o 

nenê que ele havia sido tivesse morrido ou terminado ali. David, negligenciado e 

transformado em um fardo para o Sr. e a Srta. Murdstone, é mandado, com cerca de 10 

anos, para trabalhar em Londres, na firma Murdstone & Grinby, que tinha como atividade 

principal o fornecimento de bebidas aos vapores que atracavam no porto. As instalações 

eram desoladoras, David era encarregado de lavar as garrafas e, preocupado com sua 

própria educação, diz que na época perdera todas as esperanças de se tornar um homem 

distinto. Vai morar com o Sr. e a Sra. Micawber, um casal de inadimplentes cheio de filhos, 

mas simpáticos. Quando o casal Micawber resolve se mudar de cidade, David desespera-se 

com a perspectiva de se ver novamente sem amigos: resolve fugir e procurar sua única 

parente, tia Betsey, mesmo sabendo que ela não gostava dele, desde que nascera. Faz o 

trajeto de Londres a Dover todo a pé, vendendo suas roupas pelo caminho, para ter dinheiro 

com que comer, dormindo ao léu e desviando de loucos e adultos mal-intencionados. A 

partir daí David ficará sob o encargo da tia, que xingará e expulsará de sua casa o Sr. e Srta. 

Murdstone, proverá por David e o colocará em uma escola, em Canterbury, onde ele 

passará a residir na casa do Sr. Wickfield e de sua filha Agnes. A tia passa a chamá-lo de 

Trotwood e borda este nome nas suas roupas. Embora David ainda seja criança quando se 

muda para a casa do Sr. Wickfield, sua situação é quase a de um jovem moço, que está lá, 

em uma casa de família que não é a sua, para estudar. Agnes, que é igualmente órfã e 

regula de idade com David, também não tem mais uma vida de criança, já que é a 

responsável pela manutenção da casa, carregando, até mesmo, todas as chaves dos 

aposentos na cintura. Nestes dois exemplos podemos verificar o que Moretti fala a respeito 

da juventude/infância inglesa: os adolescentes e crianças dos Bildungsromane ingleses são 

menos identificados com a idéia de liberdade, de efusão, de atos irresponsáveis e 

desestabilizadores da sociedade do que os seus semelhantes franceses, por exemplo. David 

logo se torna um “jovem rapaz” e mesmo durante os maus-tratos da infância não tem 
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nenhum ímpeto verdadeiramente rebelde, a não ser morder a mão do padrasto. Agnes é uma 

mulherzinha desde cedo, e sempre um exemplo de brandura. Como diz Moretti, a infância e 

juventude inglesa dos Bildungsromane do século XVIII são rapidamente institucionalizadas 

pelos rígidos valores vitorianos19. 

  

Embora David tenha as mais ternas lembranças de sua infância junto à sua mãe e 

seja incapaz de um sentimento rancoroso em relação a ela, durante toda a narrativa, por ela 

ter permitido que a vida deles mudasse tão repentinamente e que a infância dele fosse 

abreviada pelo marido dela e por sua cunhada, a infância (e não apenas a sua) aparece na 

narrativa não apenas como uma época mágica, geralmente diferente da vida adulta, mas 

uma época que pode ser retida pelos adultos, de certo modo, se eles o quiserem. Mas, 

paradoxalmente, a infância aparece como algo que é constantemente ameaçado pelo mundo 

adulto: a falta dos pais (o livro todo é repleto de órfãos, com os quais David é, na maioria 

das vezes, simpático, como sua mãe, Agnes, Steerforth, Traddles, Ham, Emily), o descaso e 

maus-tratos por parte de outros adultos (Sr. e Srta. Murdstone, garçom que lhe engana, 

rapaz que deveria carregar seus pertences e que termina por fugir com suas malas e seu 

dinheiro, o dono da casa de penhor que maltrata-o, na estrada para Dover, quando este quer 

vender suas roupas, e o louco que o assusta, também na mesma rota).  

Há, porém, aqueles personagens que são conscientes das necessidades e 

particularidade do mundo infantil, como Peggotty, tia Betsey (depois que ele vai procurá-la 

em Dover) e, de modo menos forte, alguns personagens homens, como Dick. Como foi 

notado pelo escritor Stefan Zweig, Dickens é especialmente simpático com os seus 

personagens adultos que mantêm traços infantis.20 

Mas Dickens mostra, também, uma visão menos ingênua e idealizada da infância: 

ele mostra o lado cruel das crianças, principalmente em situações de grupo, como no 

episódio em que os colegas de David, incitados por Steerforth, desrespeitam o professor 

Mell, a ponto de levá-lo a ser demitido. O próprio Steerforth (embora David guarde dele 

uma boa lembrança até o final da narrativa, mesmo depois deste fazer com que Emily, 

amiga de infância de David, fugisse com ele) é uma criança que perdeu sua inocência a 

ponto de exercer poder sobre as demais crianças e até sobre adultos (diretor e professor do 

                                                           
19 MORETTI. op. cit. p. 184. 
20 ZWEIG, Stefan. Dickens. In: Os construtores do mundo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1942. p. 65. 
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colégio), pois tinha posição social diferenciada. Em Canterbury, por exemplo, David 

encontra um menino açougueiro que é malvado e toma uma surra deste. Mas, sempre que 

uma criança é dominada por disposições inamistosas ou agressivas, podemos encontrar 

uma história familiar ou posição social que explicam estes instintos “não-naturais” em uma 

criança e que repousa, normalmente, em desleixo ou desatenção por parte de adultos: 

Steerforth não tem pai e é mimado pela mãe, que faz tudo o que ele quer. O menino 

açougueiro encontra-se numa situação que não é ideal à infância: encontra-se já no mercado 

de trabalho, privado da vida infantil. 

Tratar da infância mostrada em O apanhador é difícil na medida em que 

praticamente todo o livro trata, principalmente, da infância ou da superação (ou perda) 

dessa. É difícil considerarmos uma passagem que não tenha relação com isso. Entretanto, 

desde o início o protagonista-narrador já nos avisou que não vai falar da sua infância à 

maneira de David Copperfield. Sabemos, entretanto, que ele teve uma infância confortável, 

protegida dos percalços que aparecem em DC, como orfandade e privações financeiras (os 

pais de Holden são vivos, casados). Aparentemente, Holden não teve uma infância solitária, 

como a de David, que era filho único: tinha um irmão mais velho, DB, um mais novo, Allie 

(que morreu quando Holden tinha 13 anos) e Phoebe, que tem seis anos a menos que o 

protagonista. Holden refere-se raramente de modo direto à própria infância. Na verdade, 

suas reminiscências  propriamente ditas, referentes aos seus anos de criança, começam da 

metade para o final da narrativa, quando se aproxima de Phoebe: no capítulo 16, ao 

procurar por ela, acaba por ver-se perto do Museu de História Natural e, mesmo sabendo 

que é domingo e que ela não estará lá, resolve entrar: 
I knew that whole museum routine like a book. Phoebe went to the same school I 
went when I was a kid, and we used to go there all the time. We had this teacher, 
Miss Aigletinger, that took us there damn near every Saturday. Sometimes we 
looked at the animals and sometimes we looked at the stuff the Indians had made 
in ancient times. [...] I get very happy when I think about it. Even now. I 
remember after we looked at all the Indian stuff, we usually went to some movie 
in this big auditorium. [...] inside of that auditorium had such a nice smell. It 
always smelled like it was raining outside, even if it wasn’t, and you were in the 
only nice, dry, cosy place in the world. I loved that damn museum.21 

 
 Holden também lembra que as crianças andavam em linha e que, se por ventura, 

alguém derrubasse bolinhas de gude no chão, produzia-se um barulho enorme e a 

professora parava para ver o que tinha acontecido, mas ela nunca ficava zangada. Se 
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alguma criança tocasse em alguma das canoas indígenas expostas, ou em qualquer outra 

coisa, o guarda dizia “não toquem em nada, crianças”, mas o guarda sempre dizia isso 

simpaticamente, não como um policial22. 

 Embora fale pouco de sua infância, Holden fala muito da infância em geral e de 

crianças. Ele adora crianças (em especial sua irmã, Phoebe, de 10 anos, e seu irmão Allie, 

que morreu de leucemia aos 11 anos). Gosta também de pessoas que se comportam como 

crianças, desobedecendo lógicas do mundo adulto, como Jane, amiga da sua idade, que, já 

pré-adolescente, insistia em jogar xadrez sem tirar o rei da fileira de trás (no que, de certo 

modo, ela subvertia completamente a lógica competitiva da vida adulta). No capítulo 10, 

conta que Phoebe, que segundo ele “sempre sabe do que está falando”, escreve histórias 

sobre uma menina chamada Hazel Weatherfield, cujo nome Phoebe grafa “Hazle”. “Old 

Hazle is a girl detective. She’s supposed to be an orphan, but her old man keeps showing 

up. Her old man’s always a ‘tall attractive gentleman about twenty years of age’”23. Holden 

evidentemente simpatiza com o fato de sua irmã não render-se à lógica adulta, e criar uma 

personagem que é órfã mas que tem um pai, e grafar o nome dela do modo que lhe parece 

melhor. Ele também fala em uma história que D.B., escreveu na época em que ele era um 

escritor e não havia “se prostituído” indo trabalhar em Hollywood, sobre um menino que 

tinha um peixe dourado mas não deixava ninguém vê-lo, pois havia comprado o 

animalzinho com seu próprio dinheiro. 

 Uma das coisas que Holden parecia gostar em Allie e em Phoebe é que, aos seus 

olhos, eles sempre sabiam lidar com tudo. Sobre Allie, que além de tudo era canhoto, diz 

que não apenas era mais inteligente que ele, Holden, como era uma pessoa muito mais 

agradável, ria muito e nunca ficava brabo com ninguém — como não ficou brabo com ele, 

Holden, uma vez em que este não o deixou ir junto com ele e com um amigo para um lago. 

Segundo Holden, Phoebe sempre sabia sobre o que as pessoas ao seu redor estavam 

falando, embora tivesse só 10 anos. É ela que, quando a mãe e o pai de Holden chegam em 

casa, no momento em que Holden está lá, escondido, mantém o sangue-frio, manda a mãe 

tomar uma aspirina para a cabeça e, quando a Sra. Caulfield sente o cheiro da fumaça do 
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cigarro que Holden estivera fumando, diz que foi ela quem o acendera, tendo dado só uma 

baforada, para ver como era, evitando, assim, que seu irmão fosse descoberto.   

Para Holden, a infância é algo a ser preservado, e suas mais ternas memórias a 

respeito da sua infância são sobre situações em que as crianças são portadoras de algo 

especial, de uma certa clareza de visão, uma descomplicação que ele já perdeu, se algum 

dia teve (embora ainda não tenha se inserido totalmente no mundo adulto. Encontra-se em 

uma espécie de limbo). Vale lembrar que é da boca de um menino, de uns seis anos de 

idade, no capítulo 16, que ele ouve a música que mais tarde vai inspirá-lo a dizer para sua 

irmã que ele gostaria de ser um apanhador no campo de centeio:  
The kid was swell. He was walking a very straight line, the way kids do, and the 
whole time he kept singing and humming.[...] He was singing that song, ‘If a 
body catch a body coming through the rye’. He had a pretty little voice, too. He 
was just singing for the hell of it, you could tell. The cars zoomed by, brakes 
screeched all over the place, his parents paid no attention to him, and he kept on 
walking next to the kerb and singing ‘If a body catch a body coming through the 
rye’. It made me feel better. It made me feel not so depressed any more.24 

 

Embora quase mágica, Holden sabe que a infância pode ser corrompida e tem 

necessidade de ser protegida. Ele fica com muito raiva pelo fato de a infância ser minada e 

maltratada  pelos adultos hipócritas, como no episódio em que vai ao cinema e observa uma 

senhora que chorou do início ao fim de um filme ruim e meloso, segundo ele. Conforme 

Holden, ao vê-la chorar, se poderia pensar que ela chorava porque tinha bom coração e 

sofria com os personagens da tela, mas não era verdade: do lado dela havia um menino que 

estava profundamente entediado e queria ir ao banheiro, mas ela não o levava: “She kept 

telling him to sit still and behave himself. She was about as kind-hearted as a goddam wolf. 

You take somebody that cries their goddam eyes out over phoney stuff in the movies, and 

nine times out of ten they’re mean bastards at heart”25. 

Por isso, ele tem a sensação de que a infância é algo a ser protegido (sentimento que 

estará na base da imagem do apanhador no campo de centeio, que evita que crianças se 

dirijam a um precipício). No final da narrativa, ao passar pelo colégio onde estudou e onde 

sua irmã estuda, vê um palavrão escrito na parede: 
[...] while I was sitting down, I saw something that drove me crazy. Somebody’d 
written ‘— you’ on the wall. It drove me damn near crazy. I thought how Phoebe 
and all the other kids would see it, and how they’d wonder what the hell it meant, 
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and then some dirty kid would tell them — all cockeyed naturally — what it 
meant, and how they’d all think about it and maybe even worry about it for a 
couple of days. I kept wanting to kill whoever’d written it26. 
 

 Holden apaga o palavrão e, na saída, vê, outra vez, a mesma palavra escrita, mas 

esta ele não consegue apagar, pois havia sido feita à faca. Entretanto, como David, Holden 

sabe que nem todas crianças são a encarnação de sua idéia de infância pura. Há aquelas que 

são corrompidas desde cedo, como Ernie Morrow, o filho da senhora com a qual pega o 

trem para ir a Nova York, no capítulo 8, e que ele conhecia do colégio Pencey: ele pensa 

consigo que caras como este, que se divertem dando golpes de toalha molhada nos outros, 

com intenção expressa de machucar, não são canalhas só quando garotos, mas permanecem 

canalhas a vida toda27.  

Mas, diferentemente de David, que atribuía a culpa de crianças corrompidas 

diretamente aos pais ou à sociedade, Holden simpatiza, e muito, com a mãe do rapaz, de 

modo que há uma sutileza maior quanto às possíveis explicações para o corrompimento da 

infância. 

 Tanto David Copperfield quanto O apanhador inserem-se na tradição inaugurada 

com o romantismo — mais especificamente com The prelude, de William Wordsworth 

(1770-1850), segundo Jerome Hamilton Buckley, que estudou o romance de formação 

anglófono — de encarar a infância, e a criança, como experiências que devem receber 

atenção à parte, pois a criança é o pai do homem. Trata-se da crença segundo a qual a 

mente infantil não era apenas uma lacuna, um vazio até a idade madura, e que o 

conhecimento desse menino, que não é simplesmente um adulto pequeno, poderia ajudar na 

formação do homem28. Para David, a visão infantil e as lembranças da infância devem ser 

mantidas pelo adulto. É na infância que acontecem os fatos marcantes da vida do ser 

humano e, no caso de David, é durante os anos da infância que ele trava conhecimento com 

todos aqueles que serão importantes na sua vida. Até mesmo aquele que será seu amigo da 

maturidade, Traddles, fora seu colega quando criança. Holden concentra-se mais, e por 

vezes com raiva, na catástrofe que é, para ele, a “corrupção” da espontaneidade infantil no 

mundo adulto.  

                                                           
26 Ibid., p. 207. 
27Ibid., p. 61. 
28 BUCKLEY. op. cit. p. 5. 
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Tanto Dickens quanto Salinger dedicam à idéia de infância e à idéia de criança — 

David falando mais diretamente sobre a sua infância, Holden observando mais a infância à 

sua volta — uma importância fundamental dentro da idéia de formação que eles propõem. 

A idealização, para ambos, significa não perder a mágica infantil — ou pelo menos não 

toda ela — durante a vida adulta, o que para Holden resulta em uma tendência de rejeitar 

tudo que é referente ao mundo adulto em oposição ao mundo infantil, com exceção do final 

da narrativa (quando ele parece ter uma epifania, episódio ao qual voltaremos mais tarde). 

No caso de David, o culto a esse imaginário infantil resulta em doces reminiscências da 

infância e admiração por pessoas que conseguem preservar a alegria infantil, não 

condenando, entretanto, o mundo adulto (e vitoriano) sumariamente, como o faz Holden na 

maior parte do livro. Ambos os protagonistas, dentro da perspectiva de formação, fazem o 

movimento regressivo de que Moretti fala (o que não significa que não progridam, também, 

em alguns aspectos). A infância e seus valores não são mais etapas a serem superados. 

Devem ser mantidos, de algum modo, ao longo do processo de desenvolvimento. 

 

4.1.2 Conflito com esfera familiar e social 

 
O fundo do mundo é de ouro, 

mas o mundo está de cabeça para baixo 
 

On the road, Jack Kerouac 
 

 O fato de a adaptação do protagonista do Bildungsroman à sociedade ser um dos 

elementos estruturantes do subgênero é consenso entre os estudiosos. Como previa Lukács 

na análise de Wilhelm Meister, em A teoria do romance, a harmonização do indivíduo no 

todo social à sua volta deve ser difícil, mas sempre postulável e atingível, obedecendo a 

uma lógica dialética e de superação de obstáculos. Bancaud-Maënen considera o tratamento 

das obrigações sociais às quais o protagonista deve se submeter para atingir sua identidade, 

e o modo como isso acontece, um dos temas principais do romance de formação29. Assim, 

o conflito com a sociedade é uma faceta frente à qual deve-se pensar a trajetória dos 

personagens de romance de formação. “Mundo contingente e indivíduo problemático são 

                                                           
29 BANCAUD-MAËNEN. op. cit. p. 8. 
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realidades mutuamente condicionantes”30. E a adolescência é, segundo Moretti, a 

personificação deste conflito entre indivíduo e realidade externa, daí a importância da 

figura do jovem no âmbito do romance de formação. 

 A família, evidentemente, costuma ser a reprodução doméstica em miniatura do 

modo de funcionamento do mundo no qual o personagem principal se insere, e essa é uma 

das razões pelas quais o conflito com os valores da família também é uma constante do 

sub-gênero: as discordâncias referentes ao modo de funcionamento da organização social 

são primeiramente externadas sob forma de discordância com o seio familiar e, 

freqüentemente, com a figura paterna em específico31. Moretti, entretanto, verificou que no 

romance de formação inglês o questionamento da sociedade e da família por parte do 

protagonista se passava de uma maneira diferente. Por exemplo, a saída do personagem 

principal de sua casa e de sua cidade, para vagar por lugares desconhecidos e iniciar sua 

jornada sozinho — o que costumava configurar rebeldia e desacordo com os valores pré-

estabelecidos —, no Bildungsroman inglês, entre os quais David Copperfield, é algo que o 

protagonista é obrigado a fazer por razões externas à sua vontade. Dele não se espera que 

reestruture a sociedade, nem que questione sua estrutura, apenas que legitime um 

funcionamento social e valores já existentes e estáveis, como os do vitorianismo32.    

David, que é órfão de pai e tem um amor sem conta em relação à sua mãe, não 

chega a desenvolver sentimentos de desacordo com regras familiares, até que o Sr. e a Srta. 

Murdstone entram na sua vida, muito antes de sua adolescência. De certo modo, se 

admitirmos que o conflito com a esfera da família pode ser um primeiro passo, por parte do 

protagonista do romance de formação, para seu contato conflituoso com o mundo (do qual 

resultará, ou não, uma adaptação), o caso de David é peculiar porque, diferentemente de 

Wilhelm, que se revolta com a orientação paterna para que siga a carreira de comerciante 

(sendo que a revolta contra a família toma forma na rejeição profissional e escolha de uma 

atividade suspeita, de ator), ele não é capaz de nenhum sentimento negativo em relação à 

sua família propriamente dita. Assim, o primeiro sentimento de revolta que ele desenvolve 

é contra as tiranias autoritárias anti-didáticas que lhe impõem o Sr. e a Srta Murdstone, 

ignorando totalmente a necessidade que as crianças têm de carinho, paciência, de alguém 

                                                           
30 LUKÁCS, Georg. A teoria do romance. São Paulo: 34, 2000. p. 79. 
31 BUCKLEY. op. cit. p. 19. 
32 MORETTI. op. cit. p. 189. 
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que os compreenda como alguém diferente dos adultos e que se coloque à altura delas. 

Depois de penar nas mãos do Sr. Murdstone, depois de ter perdido a mãe (cuja morte ele e 

Peggotty atribuem aos maus-tratos dos irmãos Murdstone), depois de ter trabalhado nos 

locais mais sujos de Londres e de ter andado a pé atrás de uma parenta que, pensava-se, não 

gostava dele e era sua última esperança no mundo, e após ter sido acolhido por essa parenta 

e ter recebido o tratamento que merecia enquanto criança, David passa pelo seu antigo 

internato, o Colégio Salem, no qual fora colocado pelos Murdstone quando sua mãe ainda 

era viva. Estando mais apto a dimensionar os maus-tratos que recebeu naquele colégio, um 

pensamento salvador, que não deixa de ter semelhanças com a imagem do apanhador, lhe 

advém: “When we came, at last, within a stage of London, and passed the veritable Salem 

House where Mr. Creakle had laid about him with a heavy hand, I would have given all I 

had, for lawful permission to get down and thrash him, and let all the boys out like so many 

caged sparrows”33. Ora, a rebeldia de David é uma rebeldia domesticada por natureza, que 

espera por autorização judicial, ao mesmo tempo que é uma rebeldia que se impõe contra 

elementos organicamente exteriores à família vitoriana, o Sr. e a Srta. Murdstone. Estes são 

vistos como intrusos, impostores, pessoas más, e qualquer censura a eles passa longe de 

uma crítica à célula familiar vitoriana. Era preciso não contrariar demais o público-leitor do 

folhetim vitoriano e não ofender pai e mãe. 

 Embora seja uma das principais críticas feitas por Dickens à sociedade (o mau-trato 

das crianças), há outras dimensões de conflito com a sociedade. Um pouco antes na 

narrativa, quando está em Londres, trabalhando, e se depara pela primeira vez com o 

anonimato da cidade grande, David presta atenção nos exércitos de necessitados34. A 

simpatia de David — e Dickens — para com os pobres (como o incorrigível Micawber, que 

apesar de ser um pai de família irresponsável não perde em nada a simpatia do público, ou 

como Traddles e sua noiva, Sofia, que, sem dinheiro, esperam anos e anos até poderem 

casar-se, em alegre resignação) é notória, enquanto que os ricos não merecem, no geral, 

ponderação por parte de Dickens (por exemplo: ainda que David seja praticamente incapaz 

de dispensar um pensamento ou sentimento negativo para com seu amigo de infância, 

Steerforth, a mãe desse é pintada como alguém esnobe e soberba, que tem os valores 

                                                           
33 DICKENS. op. cit. p. 270. 
34 Ibid., p. 161. 
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desvirtuados, acreditando que dinheiro pode compensar a perda de Emily)35. Mas, na figura 

de Uriah Heep, além de haver uma crítica à hipocrisia e fingimento, reside também uma 

crítica quanto ao mau uso da humildade, do status de pobreza. 

 No capítulo 33, quando é já um jovem trabalhador apaixonado por Dora, David 

conversa com o Sr. Spenlow, pai de sua namorada (embora o pai não saiba do namoro) e 

chefe de David em uma repartição que corresponde a um cartório-despachante, sobre um 

caso jurídico de falsidade ideológica: um homem, através de um subterfúgio referente ao 

seu nome, declarou-se não-casado e teve ganho de causa. David pergunta-se sobre a justiça 

da decisão. 
 

But Mr. Spenlow argued the matter with me. He said: Look at the world, there 
was good and evil in that; look at the ecclesiastical law, there was good and evil 
in that. It wal all part of a system. Very good. There you were! I had not the 
hardihood to suggest to Dora’s father that possibily we might even improve the 
world a little, if we got up early in the morning, and took off our coats to the 
work; but I confessed that I thought we might improve the Commons. Mr. 
Spenlow replied that he would particularly advise me to dismiss that idea from 
my mind, as not being worthy of my gentlemanly character [...] He considered it 
the principle of a gentleman to take things as he found them.36 
 

 David opõe-se, não energicamente nem do modo rebelde segundo o século XX, ao 

status quo e à indolência frente à possibilidade de mudanças sociais. Mais tarde, porém, já 

prestes a casar-se e a seguir a carreira de escritor, David desencanta-se também com a vida 

política, e declara-o em um dos capítulos de retrospecto: “I am sufficiently behind the 

scenes to know the worth of political life. I am quite an Infidel about it, and shall never be 

converted”37. Este sentimento, que provavelmente tem ligação com a época em que 

Dickens era repórter do parlamento, deve ser considerado com atenção: embora não se 

possa dizer que David Copperfield seja uma obra maldita, ou um libelo por reformas 

políticas, ou um romance da desilusão, ainda assim faz uma crítica às instituições políticas 

inglesas, consideradas as mais avançadas no mundo de então. Talvez pela importância que 

tais instituições tinham para os ingleses é que tal crítica foi feita rapidamente e não recebeu 

grandes desenvolvimentos na narrativa. Embora Dickens plante indireta e subrepticiamente 

algumas críticas à sociedade vitoriana ao longo da narrativa — como sua tão falada defesa 
                                                           
35WILSON, Angus. Charles Dickens: a haunting. In: DYSON, A.E. (Ed.). Dickens. London: Aurora, 1969.  p. 
34. Angus Wilson diz que Dickens tem boa visão e ouvido (para a narração realística de conversas e 
diálogos), mas que os ouvidos e os olhos costumavam falhar, quando se tratava da classe alta mostrar seus 
sentimentos. 
36 DICKENS. op. cit. p. 454-455. 
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das crianças —, David evidentemente não é um rebelde. Assim como a narrativa, o 

protagonista é mais conservador do que qualquer outra coisa. E é possível ler o livro vendo 

as críticas sendo dirigidas não a uma organização social, mas aos personagens “malvados”, 

como os Murdstone. 

 Em O apanhador, pode-se dizer que o denominador comum por trás das críticas 

disparadas por Holden é o comportamento grupal das pessoas, em oposição à sensibilidade 

individual. Quando consegue finalmente falar com Sally Hayes e marcar um encontro com 

ela, tenta explicar-lhe as razões de sua rebeldia para com a escola: 
 

‘You ought to go to a boys’ school sometime. [...] It’s full of phonies, and all you 
do is study, so that you can learn enough to be smart enough to be able to buy a 
goddam Cadillac some day, and you have to keep making believe you give a 
damm if the football team loses, and all you do is talk about girls and liquor and 
sex all day, and everybody sticks together in these dirty little goddam clicks. The 
guys that are on the basketball team stick together, the Catholics stick together, 
the goddam intellectuals stick together, the guys that play bridge stick together. 
Even the guys that belong to the goddam Book-of-the-Month Club stick 
together38. 

 
 Mas a crítica de Holden às políticas de grupos (que encerram falta de compaixão 

para com qualquer elemento que não está no grupo) e ao comportamento grupal (que 

desvirtua a experiência humana daquilo que ela tem de autêntica — existir a partir da 

sensibilidade do indivíduo) não está restrita ao ambiente do colégio. Mais tarde, depois de 

sair do cinema onde vira a mulher com o menino e onde assistira a um filme de guerra, ele 

divaga e diz que nunca poderia ir à guerra, que seu irmão foi à guerra, que participara do 

desembarque na Normandia e tudo, embora não para atirar. “He once told Allie that if he’d 

had to shoot anybody, he wouldn’t’ve known which direction to shoot in. He said the Army 

was practically as full of bastards as the Nazis were”39. Holden evidentemente corrobora a 

aversão do irmão pelo comportamento grupal militar: 
[...] I do know it’d drive me crazy if I had to be in the Army and be with a bunch 
of guys like Ackley and Stradlater and old Maurice all the time, marching with 
them and all. I was in the Boy Scouts once, for about a week, and I couldn’t even 
stand looking at the back of the guy’s neck in front of me. They kept telling you 
to look at the back of the guy’s neck in front of you40. 
 

                                                                                                                                                                                 
37 Ibid., p. 596. 
38 SALINGER. op. cit. p. 137. 
39 Ibid., p. 146. 
40 Ibid., p. 146. 
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Holden diz que, se houver outra guerra, é melhor que o coloquem na frente de um 

pelotão de fuzilamento e que é uma sorte que tenham inventado a bomba atômica, pois ele 

vai se voluntariar para sentar no topo dela41. 

 Além do comportamento grupal, o xingamento mais comum ao longo de todo o 

livro é quando ele chama alguém de “phoney”: falso, hipócrita, não-autêntico, que quer 

enganar ou fraudar. Em uma palavra, hipócrita. Este sentimento de que as pessoas são 

hipócritas, não-autênticas, não está de todo desvinculado dos comportamentos grupais os 

quais Holden critica e dos quais não quer fazer parte: na sua lógica, comportar-se segundo a 

lógica de um grupo, segundo aquilo que é esperado, revela inautenticidade. Por isso ele 

chama de “phoney” a mulher do cinema, da qual, assim como de milhões de espectadores, é 

esperado que chore vendo um filme de cultura de massa (vale lembrar que Holden detesta 

cinema, embora assista a filmes freqüentemente), enquanto sua sensibilidade, embotada, 

não se comove com a necessidade real e individual de uma criança que precisa ir ao 

banheiro. Embora suas críticas mais fortes e acirradas refiram-se à perda da 

espontaneidade, da sensibilidade, à hipocrisia (que se opõem à idéia mágica que ele faz da 

infância), ele também faz críticas de ordem de classe social e financeira. Ele faz isso ao 

dizer que não vai ser cirurgião nem advogado, que não vai entrar para nenhuma das 

universidades da Ivy League, que prefere ir morar na floresta, fingir-se de surdo-mudo e 

educar seus filhos sozinhos, ao criticar a cultura que cultua Cadillacs (ele prefere cavalos, 

que são, pelo menos, “mais humanos”). Ao criticar as escolas por onde passou, embora 

sejam das melhores escolas das redondezas (as freiras que ele encontra na rodoviária, entre 

outras pessoas, dizem que o Pencey é um colégio muito bom), ele está evidentemente 

questionando frontalmente os valores de sua classe.  

Suas críticas quanto ao status social, embora sejam mais ferozes que as de David, 

não têm a conotação conservadoramente reformista da crença de David de que é possível 

mudar as coisas aos poucos. Holden limita-se a observar e dar suas opiniões (muito mais 

radicais que as de David). Embora sua simpatia para com a pobreza não seja tão evidente e 

maniqueísta como a de David (embora o menino que canta a música “If a body catch a 

body” seja pobre), ele intui que, na maioria das vezes, o poder — e o poder em forma de 

dinheiro — pode ser fator de corrupção, apesar de haver outros. Essa relação direta entre 

                                                           
41 Ibid., p. 146-147. 
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dinheiro e corrupção da alma está explicitamente expressa logo no início da narrativa: “The 

more expensive a school is, the more crooks it has”42. 

 Holden, diferentemente de David, tem, sim, uma família padrão, com pai, que 

trabalha e provê, mãe, que se ocupa dos filhos, e irmãos. Embora tenha fugido do colégio e 

esteja, de certo modo, se escondendo dos seus pais (que ainda não sabem que ele foi 

expulso), ele não tem, para com a sua família, sentimentos agressivos. Holden demonstra 

ternura para com a vida em família (como acontece, aliás, com quase todos os protagonistas 

de Salinger), sobretudo em relação aos seus irmãos.  Ele parece apenas ressentir-se de sua 

mãe, que é muito nervosa, ouve todo e qualquer barulho, não consegue se divertir, está 

sempre com dor de cabeça e parece não ter superado a morte de Allie43.  

No início da narrativa, quando está explicando por que não vai contar toda a sua 

vida, Holden faz a primeira distinção referente a seu pai, quando explica que este, 

especialmente, não gostaria se ele falasse de coisas muito pessoais: “[...] my parents would 

have two haemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They’re quite 

touchy about anything like that, specially my father. They’re nice and all — I’m not saying 

that — but they’re also touchy as hell”44. Buckley, ao estudar o romance de formação com 

protagonistas masculinos, diz que a perda do pai, por morte ou simples alienação deste, 

normalmente simboliza uma perda de fé, por parte do herói, nos valores do lar e da família, 

e leva inevitavelmente à busca por um pai ou um credo substituto. “The defection of the 

father becomes accordingly the principal motive force in the assertion of the youth’s 

independence”45. O pai de Holden, embora este não o diga diretamente, é um pai atarefado, 

que estará em viagem de negócios na Califórnia quando a peça do colégio de Phoebe, na 

qual ela faz um dos papéis principais, estiver estreando. Trata-se de um pai muito ocupado, 

que coloca a profissão em primeiro lugar, em detrimento do que, para Holden, parecem ser 

momentos mágicos e afetuosos (embora a profissão do pai seja o que sustente a família). 

De certo modo, a crítica que Holden faz, implicitamente, ao seu pai — principalmente em 

não querer reproduzir o modelo deste — é se submeter à lógica ambiciosa do mundo 

adulto, ser um advogado (profissão que Holden detesta). A figura do pai, neste romance 

ambientado nos Estados Unidos industrial de economia pujante, insere-se na tradição da 
                                                           
42 Ibid., p. 8. 
43 Ibid., p. 183. 
44 Ibid., p. 5. 
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representação da sociedade material, para a qual Buckley chama a atenção: “The sensitivity 

that made for childhood alienation from father and home leads many to the larger 

repudiation of a materialistic society”46. 

 Ambos os protagonistas, David e Holden, não parecem se insurgir agressivamente 

contra as suas famílias em particular. A discordância de Holden é contra alguns valores de 

classe alta que sua família sustenta (como ir para Yale ou Princeton), mas ele parece ver 

que, fora da sua família, a humanidade (adulta) pode ser ainda pior, e David nunca, nem 

uma só vez ao longo de toda a narrativa, mostra qualquer ressentimento em relação ao pai 

ou à mãe: seus rancores são dirigidos para fora do grupo familiar. 

 
4.1.3 Iniciadores, mediadores, mentores 
 

Verificou que já não era adolescente, 
 senão homem maduro. 

Constatou que uma coisa se distanciara dele, 
 assim como a pele gasta se despega da serpente 

e que ele cessara de sentir aquele desejo 
que o acompanhara através de toda a sua juventude, 

fazendo parte de sua personalidade: 
o desejo de ter mestres e receber ensinamentos. 

 
Sidarta, Herman Hesse 

 
 Lukács, na sua caracterização do mundo romanesco frente ao mundo da epopéia, diz 

que “o romance é a epopéia do mundo abandonado por Deus”47. Diferente do herói antigo, 

guiado e orientado pelos deuses — e, deste modo, menos sozinho na sua tarefa —, o 

personagem romanesco não tem sobre sua cabeça uma Providência protetora e conselheira. 

Surge daí, em parte, a necessidade, por parte do protagonista dos Bildungsromane, ainda 

maior do que a do protagonista do romance tout court, de procurar à sua volta figuras que, 

humanas como ele, possam orientá-lo, dar-lhe exemplo, ajudar-lhe na sua tarefa (a sua 

formação). Esta figura, entretanto, não pode ser o pai do protagonista, já que toda idéia do 

subgênero é o desgarramento dos valores familiares (em última análise, paternos) para ir 

em busca de valores “verdadeiros”. Como avalia Moretti, “[...] the adventures of Robinson 

Crusoe, and of the modern novel, begin when a son no longer heeds his father’s wise 

                                                                                                                                                                                 
45 BUCKLEY. op. cit. p. 19. 
46 Ibid., p. 21. 
47 LUKÁCS. op. cit. p. 89 
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counsel”48. Mesmo no romance de formação inglês do século XIX os valores vitorianos a 

serem confirmados e reconhecidos pelo protagonista, de modo algum um rebelde, não 

chegam a ele através da figura paterna ou materna, seja por orfandade (David Copperfield, 

Jane Eyre, Grandes esperanças) ou por outra razão de distanciamento dos pais. Bancaud-

Maënen verificou que nos Bildungsromane do século XVIII o encontro, por vezes fortuito, 

de um mentor ou protetor estava entre os principais acontecimentos da jornada do 

protagonista. Este mentor encarnaria a voz da razão, da virtude e da sabedoria, fazendo as 

vezes de protetor e/ou guia espiritual, substituindo pais desaparecidos, mortos ou ausentes, 

e mantendo o protagonista no caminho certo49.  

David, que na sua tenra infância desfrutou do aconchego do lar, ao lado de duas 

mulheres, assusta-se um dia quando a mãe conta-lhe a história de Lázaro, que voltou dos 

mortos. Sua mãe e Peggotty são obrigadas a mostrar-lhe que a lápide do seu pai continua no 

mesmo lugar, perto da igreja. Isso é ainda antes do Sr. Murdstone entrar na história, mas a 

lacuna que a orfandade deixará em David — a lacuna de um guia, de orientação — será 

sempre acompanhada pela culpa50. Freqüentes vezes, ao se ver em situações de necessidade 

e dúvida frente ao futuro, David se ressentirá da presença paterna. Como quando, após ter 

tomado uma surra do Sr. Murdstone, que lhe fora apresentado como aquele que seria seu 

novo pai, é exilado de casa, do convívio de sua mãe, e mandado para o Colégio Salem:  
“When we passed through a village, I pictured to myself what the insides of the 
houses were like, and what the inhabitants were about; and when boys came 
running after us, and got up behind and swung there for a little way, I wondered 
whether their fathers were alive, and whether they were happy at home”51.  
 

Evidentemente, para alguém que teria a incumbência de substituir seu pai, o Sr. 

Murdstone, com sua truculência, com sua ignorância das reais necessidades educacionais e 

afetivas de David e com sua hipocrisia (pois até antes do casamento tratara-o bem), não 

chega nem perto desta substituição. 

 Justamente por ocasião do segundo casamento de sua mãe, quando Peggotty o 

convida a passar uns dias na casa de seu irmão, David tem contato pela primeira vez com 

um homem adulto na sua função de pai de família. Em uma noite de tempestade, ele 

                                                           
48 MORETTI. op. cit. p. 124. 
49 BANCAUD-MAËNEN. op. cit. p. 58-59. 
50 Para uma análise freudiana-edípica mais completa, ver o ensaio Dickens and Tolstoy: the case of a serious 
view of David Copperfield. In: ______.; LEAVIS, F.R. Dickens the novelist. Middlesex: Penguin, 1972. 
51 DICKENS. op. cit. p. 67. 
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conforta-se com a idéia da presença masculina (e fisicamente forte, por ser um trabalhador 

do mar) do Sr. Peggotty: 
As slumber gradually stole upon me, I heard the wind howling out at sea and 
coming on across the flat so fiercely, that I had a lazy apprehension of the great 
deep rising in the night. But I bethought myself that I was in a boat, after all; and 
that a man like Mr. Peggotty was not a bad person to have aboard if anything did 
happen52.  
 

Mas o Sr. Peggotty, por mais que goze da simpatia de David (que admira a sua 

generosa afetividade), é de uma classe inferior à do protagonista: chama-o, humilde e quase 

servilmente, de “Master Davy”, e não partilha da vida que David tem de construir para si. 

Este sequer chega a pedir conselhos para o Sr. Peggotty, e é David quem lhe ajuda diversas 

vezes, como no episódio em que consegue informações sobre o paradeiro de Emily. 

 No Colégio Salem, David conhece James Steerforth, menino manda-chuva na 

escola, cerca de seis anos mais velho e que toma-o sob sua proteção. Steerforth torna-se 

uma espécie de figura protetora para David, mais do que um mentor. Embora narre 

episódios em que fica patente a natureza cruel de Steerforth, como a ocasião em que este 

humilha um professor na frente de todos, ainda não é na sua infância que David poderá ver 

as falhas do amigo — embora nunca siga o seu comportamento cruel e pretensioso. David 

devota-lhe um amor imenso, e será só por ocasião da fuga com Emily que ele enfrentará a 

realidade e se desencantará com seu ex-colega, mas guardando sempre na memória os 

afetuosos momentos da amizade passada. 

Se Steerforth era de uma classe superior à de David, de idade mais avançada, mais 

seguro de si e mais encantador — ou pelo menos assim parece aos olhos do pequeno 

protagonista —, por outro lado, ele despreza cínica e esnobemente a educação universitária 

que recebe em Oxford53 (isso mais tarde, quando David já foi tomado aos cuidados de sua 

tia), ao passo que David desde cedo aprendeu a valorizar qualquer educação que pudesse 

ter. Outro dado que revela a impossibilidade de Steerforth ser verdadeiramente um mentor 

para o protagonista, é que no colégio era David que, tendo tido, como fuga para os tempos 

difíceis na companhia dos Murdstone, uma pequena biblioteca que fora de seu pai, reconta 

as histórias para seu amigo mais velho (há uma espécie de inversão de papéis). Mais tarde, 

quando está já morando novamente em Londres, mas desta vez como um jovem rapaz, na 
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casa de uma senhora onde aluga um quarto, na primeira janta que oferece a amigos é a 

Steerforth que David brinda: 
 

I proposed Steerforth’s health. I said he was my dearest friend, the protector of 
my boyhood, and the companion of my prime. I said I was delighted to propose 
his health. I said I owed him more obligations than I could ever repay, and held 
him a higher admiration than I could ever express. I finished by saying: ‘I’ll give 
you Steerforth! God bless him! Hurrah!’ We gave him three times three, and 
another, and a good one to finish with. I broke my glass in going round the table 
to shake hands with him, and I said (in two words): Steerforth, you’re the 
guiding-star of my existence54. 

 
 Mas Steerforth, que não se interessa por aprender uma profissão, simplesmente 

porque, sendo rico, não tem necessidade disso, vai frustrar a admiração de seu protegé não 

apenas por seduzir Emily, que era a paixão de infância de David — Ham havia noivado 

com Emily, e David não ficara desapontado nem se sentira traído, muito pelo contrário, 

ficara feliz pelos dois —, mas pelo modo como subtrairá Emily daquele navio-casa, 

daquele universo que representava a própria pureza da infância de David. Além de não se 

comportar como um cavalheiro, ele macula um pedaço da infância de seu “pupilo”.  

 Um verdadeiro mentor, ou orientador, David vai encontrar onde talvez fosse o 

menos provável: na tia (que, ao saber de seu nascimento, correra porta afora, indignada), e 

não em uma figura masculina. Ela é quem lhe dá conselhos que calam fundo no interior de 

David e que lhe farão companhia por toda a vida. Quando ela o deixa em Canterbury, na 

casa do Sr. Wickfield e de sua filha Agnes, ela se despede dizendo: “‘Never [...] be mean in 

anything; never be false; never be cruel. Avoid those three vices, Trot, and I can always be 

hopeful of you’”55. É ela, também, que, tendo conhecido o pai e a mãe de David, mostra a 

ele os defeitos e fraquezas de seus ancestrais aos quais ele deve prestar atenção para neles 

não incorrer, e diz, com todas as letras ao jovem rapaz que terminou a escola e precisa 

pensar em uma profissão o que ela espera dele:  
 

‘But what I want you to be, Trot’, resumed my aunt, ‘[...] is a firm fellow. A fine 
firm fellow, with a will of your own. With resolution, [...] with determination. 
With character, Trot. With strength of character that is not to be influenced, 
except on good reason, by anybody, or by anything. That’s what I want you to be. 
That’s what your father and mother might both have been, Heaven knows, and 
been the better for it.56 
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 Quando tia Betsey perde todo o seu dinheiro e vai à procura de David, ela, uma 

mulher solteira que não trabalhava e não tinha ninguém que cuidasse dela, dá mostras de 

coragem, orientando mais uma vez seu sobrinho: “We must meet reverses boldly, and not 

suffer them to frighten us, my dear. We must learn to act the play out. We must live 

misfortune down, Trot!’.”57 É ela também que insiste para que David parta em viagem após 

o término do colégio, para refletir sozinho sobre sua vida e pensar no seu futuro. 

 Enquanto mentora, tia Betsey sabe, entretanto, até onde deve ir. Quando David 

apaixona-se por Dora e decide casar com ela, não dando atenção para Agnes como mulher e 

possível esposa, a tia pressente os problemas que o casamento terá, mas nada diz, pois 

tratava-se de algo que David precisava ver por si mesmo. Quando, já casado, David começa 

a ter problemas cotidianos com a irresponsável Dora — totalmente inapta para as lides 

domésticas, tanto quanto Agnes era acostumada a essas atividades desde criança —, tia 

Betsey recusa-se a orientar Dora, mesmo a pedido de David, pois tal função poderia 

aproximá-la da Srta. Murdstone, tormento da mãe de David, e lembra ao sobrinho que ele 

escolheu sua esposa por livre e espontânea vontade e que agora tem de saber lidar com as 

dificuldades58. Quando, após ficar viúvo e passar anos fora, meditando, David volta para 

seu país e pergunta para a tia sobre os possíveis pretendentes de Agnes — pois ele se dera 

conta de que fizera a escolha errada —, novamente ela não interfere, não precipita o 

andamento natural das coisas, evita dizer aquilo que David deve perceber e empreender por 

si próprio: que ele deveria se casar com Agnes. 

 Holden Caulfield, quando se nos apresenta, não reconhece mais os valores de seu 

pai. Acha-o muito sensível em relação às intimidades da família, desobedece-o, ao rodar de 

escola em escola, discorda do desejo de seu pai, que quer que ele vá para Yale ou 

Princeton, não se imagina sendo um advogado, como seu progenitor. Até mesmo o repúdio 

de Holden pela sociedade materialista é uma forma de confronto com os valores paternos, 

como já foi visto no subcapítulo anterior. Holden precisa de orientações para substituir os 

valores paternos. 

Ele inicia sua narrativa quando está indo se despedir do professor Spencer, o 

professor de História que o reprovou, gerando sua expulsão do colégio. Apesar disso, o 

“velho Spencer” (que efetivamente era velho) simpatiza com Holden e tenta lhe dar 
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conselhos, explicar por que ele foi reprovado. O jovem fica observando sinais de velhice do 

professor Spencer: sua gripe, seu roupão, seu cheiro de descongestionante, seu jeito de 

derrubar repetidamente uma revista da cama, precisando da ajuda de Holden para pegá-la. 

Este não aprecia nem um pouco o sermão do professor, que no entanto lhe quer bem. 

Enquanto o Sr. Spencer pergunta o que ele teria feito se fosse professor e tivesse recebido 

uma redação sobre os egípcios como a que ele recebeu de Holden, o protagonista se 

pergunta pela primeira vez sobre o destino dos patos do Central Park no inverno. Este 

questionamento vai reaparecer várias vezes ao longo da narrativa: reflete a sua preocupação 

com o destino, com a falta de orientação dos patos, que são parte de sua infância (ele 

costumava ir sempre ao parque alimentá-los) e que também representam algo belo, natural, 

selvagem, em meio à civilização: 
[...] I was thinking about the lagoon in Central Park, down near Central Park 
South. I was wondering if it would be frozen over when I got home, and if it was, 
where did the ducks go. I was wondering where the ducks went when the lagoon 
got all icy and frozen. I wondered if some guy came in a truck and took them 
away to a zoo or something. Or if they just flew away.59  
 

Embora Holden explique para o leitor por que saiu do colégio Elkton Hills, de onde 

não foi expulso (só havia hipócritas, a começar pelo diretor, Sr. Haas, que tratava os pais 

dos alunos com mais ou menos respeito segundo a aparência mais ou menos rica de suas 

roupas), ele não o faz a Spencer: este não entenderia, segundo Holden. O professor Spencer 

já está muito do outro lado da vida, muito no final de uma curva que Holden está apenas 

iniciando, para ajudá-lo. Por fim, acaba sendo Holden que “ajuda-o”, ao aliviar sua 

consciência, admitindo que merecia, sim, ser expulso, e que professor Spencer não deveria 

sentir culpa nem se preocupar com ele. 

 O colega de quarto de Holden, Stradlater, é mais velho do que ele: é da classe 

senior, tem ombros mais largos que Holden, tem barba cerrada e um peito bonito. 

Entretanto, mesmo sendo mais adiantado, pede a Holden que escreva uma redação para ele, 

que não seja muito boa, com as vírgulas nos lugares, para o professor não desconfiar da 

falsa autoria. Dos dois casos, um: ou Stradlater é burro, por achar que só as vírgulas falam 

da qualidade de um texto, ou é maldoso, tentando desfazer de Holden (que efetivamente era 

bom em inglês, a única matéria na qual não rodou, e o próprio Stradlater diz que o 

professor julga-o um “gênio” da redação), dando a entender que tudo o que ele sabe fazer é 
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colocar as vírgulas nos lugares certos, não admitindo, assim, que ele escreve mal enquanto 

Holden escreve bem. Quando Holden descobre que ele vai sair com Jane Gallagher e conta-

lhe sobre a mania dela de manter as peças na última fileira do tabuleiro do jogo de damas, 

Stradlater não dá bola. Ele não poderia servir como mentor de Holden, uma vez que sequer 

dá importância às mesmas coisas que seu colega de quarto e não compreende por que a 

mania de Jane com as damas é tão importante para Holden. Além disso, Stradlater está 

sempre perdendo suas coisas por todos os lugares, é Holden que tem de ficar avisando-lhe 

onde estão seus cigarros, carteira, etc. Holden manda lembranças a Jane, mas conclui que 

Stradlater faz parte do grande contingente de pessoas hipócritas para as quais cumprimentos 

nada querem dizer e que não transmitem lembranças a ninguém. 

 Como já foi visto, Holden pensa no seu irmão Allie como uma criança especial, que 

nunca perdia a paciência nem zangava-se com ninguém, demonstrando maturidade 

emocional, ao mesmo tempo que espontaneidade infantil (como rir muito alto). É à imagem 

de Allie que ele recorre várias vezes quando está se sentindo muito deprimido, como no 

capítulo 14, depois que a prostituta vai embora (ele diz que começa a conversar com Allie). 

No final da narrativa, logo após ter fugido de madrugada da casa do professor Antolini (que 

fora seu melhor professor e que ele respeitava, mas de quem começou a desconfiar de 

intenções homossexuais, pois acordou com ele fazendo carinhos na sua cabeça), ele começa 

a sentir, sempre que se aproxima do final de uma quadra, que vai desaparecer. É tomado 

por uma sensação de que não conseguiria cruzar as ruas, e é apenas com a lembrança de 

Allie que ele se tranqüiliza: 
 

Every time I came to the end of a block and stepped off the goddam kerb, I had 
this feeling that I’d never get to the other side of the street. I thought I’d just go 
down, down, down, and nobody’d ever see me again. Boy, it did scare me. [...] 
Then, I started doing something else. Every time I’d get to the end of a block I’d 
make believe I was talking to my brother Allie. I’d say to him, ‘Allie, don’t let 
me disappear. Allie, don’t let me disappear. Allie, don’t let me disappear. Please, 
Allie.’ And then, when I’d reach the other side of the street without disappearing, 
I’d thank him.60 
 

 Mas, ao conversar com Phoebe, um pouco antes, esta fica braba por ele ter sido 

expulso do colégio e com medo de que o pai deles fosse “matá-lo”. Ela critica-o, dizendo 

que ele nunca gosta de nada e desafia-o a citar uma coisa de que goste. Holden diz que 
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gosta de Allie e que gosta de estar lá, sentado com ela, conversando. Phoebe lembra-lhe  

que Allie está morto, e que “isso”, estar conversando, não é uma coisa, e pede que ele diga 

algo que gostaria de ser (aí é que ele falará no apanhador no campo de centeio). Para 

Phoebe, “Allie” não é algo com o qual se possa guiar uma vida, não é uma meta que faça 

pensar para frente, como algo para se fazer, futuramente. 

 Carl Luce, que fora colega de Holden no colégio Whooton (de onde fora expulso), 

que era mais velho e que agora cursava a prestigiosa universidade Columbia sabia, segundo 

Holden, “tudo sobre sexo”. Seu pai é psicanalista, ele lê filosofia oriental e não é um 

hipócrita padrão, segundo Holden. Mas quando se encontram para conversar, e Holden — 

que várias vezes ao longo da narrativa admite que sexo é algo que ele simplesmente não 

compreende, e que é virgem — começa a fazer-lhe perguntas, Carl demonstra não estar 

muito interessado em partilhar suas informações, o que leva Holden a se perguntar para que 

serve, então, o conhecimento: “These intellectual guys don’t like to have an intellectual 

conversation with you unless they’re running the whole thing”61. Ele se limita a dizer que 

Holden precisa crescer, mas não está disponível para dar-lhe pistas de como fazer isso. 

Holden relembra de seus tempos juntos no Whooton, quando Carl Luce fazia-se valer de 

seus supostos conhecimentos sobre sexo para deixar os outros meninos admirados, e fazia 

até mesmo um jogo de poder, ao falar, por exemplo, sobre homossexuais: 
He said it didn’t matter if a guy was married or not. He said half the married guys 
in the world were flits and didn’t even know it. He said you could turn into one 
practically overnight, if you had all the traits and all. He used to scare the hell out 
of us. I kept waiting to turn into a flit or something.62  
 

Luce fazia mais ou menos aquilo que Holden imagina que alguém fará com as 

crianças do colégio de Phoebe quando elas virem a palavra “fuck” escrita na parede do 

colégio: explicava tudo de forma deturpada aos seus colegas. Deste modo, não serve para 

mentor. 

 D.B., embora seja muito importante para Holden (que além de corroborar a opinião 

de seu irmão mais velho sobre a guerra, entre outras coisas, cita-o como seu escritor 

preferido), está longe (em Hollywood), não pode ajudá-lo, e foi corrompido, aos olhos do 

protagonista, pois largou sua carreira de escritor para tornar-se roteirista. Ao final da 

narrativa, no capítulo 26, que funciona como uma espécie de epílogo, Holden reclama das 
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pessoas — principalmente de um psiquiatra — que ficam perguntando-lhe o que ele vai 

fazer. Ele diz que D.B., que o visita quase todos os finais de semana, não é tão mau quanto 

“eles”, mas que também fica fazendo muitas perguntas. “He [D.B.] drove over last 

Saturday with this English babe that’s in this new picture he’s writing. She was pretty 

affected, but very good-looking”63. Este irmão, que já se enquadrou no esquema 

hollywoodiano comercial, que produz simulacros de realidade e impede que as pessoas 

(como a mulher do cinema) apercebam-se da vida real, este irmão para o qual o sexo e o 

amor não mais parecem ser um mistério, Holden o ama, mas não pode mais vê-lo como um 

guia. 

Antolini fora professor de inglês de Holden no Elkton Hills e agora ensinava na 

Universidade de Nova York. Holden descreve-o como “very nice”. Além do telefone de 

Jane Gallagher e do escritório do seu pai, o da casa de Antolini é o único outro que ele tem 

anotado na sua agenda. “He was about the best teacher I ever had, Mr. Antolini. He was a 

very pretty young guy, not much older than my brother D.B., and you could kid around 

with him without losing your respect for him”64. O episódio que levou Holden a sair de 

Elkton Hills — embora ele não admita e diga apenas que o colégio estava cheio de 

hipócritas —, foi quando o garoto James Castle foi judiado por colegas (Holden não o diz, 

mas dá a entender que houvera maus-tratos sexuais) porque se recusava a retirar algo que 

dissera sobre um garoto convencido, Phil Stabile:  
 

So Stabile, with about six other dirty bastards, went down to James Castle’s room 
and went in and locked the goddam door and tried to make him take back what he 
said, but he wouldn’t do it. So they started in on him. I won’t even tell you what 
they did to him — it’s too repulsive — but he still wouldn’t take it back, old 
James Castle. [...] Finally, what he did, instead of taking back what he said, he 
jumped out the window. [...] I heard everybody running through the corridor and 
down the stairs, so I put on my bathrobe and I ran downstairs, too, and there was 
old James Castle laying right on the stone steps and all. He was dead, his teeth, 
and blood, were all over the place, and nobody would even go near him.65 

 
 O professor Antolini foi quem primeiro se aproximou para socorrer o menino, 

vítima, em última análise, dos piores instintos corrompidos de outros meninos: “Old Mr 

Antolini felt his pulse and all, and then he took off his coat and put it over James Castle and 

carried him all the way over to the infirmary. He didn’t even give a damn if his coat got all 
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bloody”.66 Além disso, Antolini parecia ter por Holden um interesse e uma preocupação 

especial, pois, ficamos sabendo que depois que Holden saiu do Elkton Hills, Antolini ia 

freqüentemente à casa dos Caulfield jantar e ver como seu ex-aluno estava indo, e Holden 

costumava jogar tênis com o ex-professor e a esposa. O protagonista diz que Antolini é 

muito intelectualizado, mas é mais espirituoso que intelectual (do que se conclui que é um 

intelectual com o qual se pode conversar, e não intelectual à maneira de Carl Luce). 

Antolini, assim como a mulher, lia as histórias de D.B. e, apesar de ser professor, não tinha 

um dos problemas do professor Spencer, o de ser velho demais para entender o 

protagonista: ele era apenas um pouco mais velho que D.B.. Holden se identifica também 

com a opinião de Antolini a respeito de D.B. ter ido para Hollywood: “[...] when D.B. went 

to Hollywood, Mr. Antolini phoned him up and told him not to go. He went anyway, 

though Mr. Antolini said that anybody that could write like D.B. had no business going out 

to Hollywood. That’s exactly what I said, practically”67.  

 Holden consegue conversar bem com Antolini: quando resolve ligar para ele, já 

tarde da noite, não há sentimentos estranhos, Antolini é bem-humorado e manda que ele 

apareça na sua casa. Ele consegue penetrar no mundo de Holden, não é hipócrita e ganha 

sua confiança (oferece-lhe um cigarro assim que Holden chega à sua casa, quando Holden 

escondia o fato de fumar da maior parte dos adultos, inclusive de seus pais). Ele é bem-

humorado, age com naturalidade e não trata Holden como um caso clínico (“‘How’d you 

do in English? I’ll show you the door in short order if you flunked in English, you little ace 

composition writer’ ”68).  

 Durante a conversa, Holden, que se queixa de que “as pessoas” nunca mandam as 

nossas lembranças, que utiliza várias vezes a expressão “if you really want to know the 

truth”, que reclama que as pessoas nunca estão ouvindo ao que se diz e nunca prestam 

atenção àquilo que os outros — e principalmente ele, Holden — diz, e que não consegue 

ninguém, nenhum motorista de táxi que lhe dê bola e compreenda sua apreensão quando 

pergunta sobre o destino dos patos do parque, bem, dessa vez é o próprio Holden que é 

chamado à conversa várias vezes por Antolini. Este, repetidamente, fica tentando manter a 

atenção do seu ex-aluno, para certificar-se de que ele está ouvindo e entendendo, e de que 
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está havendo um diálogo: “ ‘I have a feeling that you’re riding for some kind of a terrible, 

terrible fall. But I don’t honestly know what kind... Are you listening to me?’ ”69; “ ‘But 

you know what I’m driving at, at all?’ ” 70; “ ‘Listen to me a minute now. [...] But listen 

listen now, anyway. [...] You follow me? [...] Sure?’ ”71; “ ‘Are you still with me?’”72; “‘Do 

you follow me at all?’”73. O próprio Holden percebe — embora ele esteja com sono e 

comece a pensar que preferiria deixar o papo para o dia seguinte — que Antolini não está 

apenas empolgado com os conselhos que está dando, mas está se esforçando, pensando 

seriamente no que diz. É ele que diz a Holden que este tem de decidir o que fazer, que não 

tem tempo a perder e que, goste da idéia ou não, a primeira coisa que tem de fazer é 

estudar, que tudo o que ele está sentindo pode ser expresso e que ele vai aprender que não é 

o primeiro a se sentir enojado pelo comportamento humano, que a busca pelo 

conhecimento não é uma questão educacional, é uma questão de história e de poesia.  

 Além de ter a confiança de Holden (eles conversam até sobre meninas, pois Antolini 

chegou a conhecer Sally e ouvira falar de Jane), o professor de inglês tem a vantagem de 

“puxar” Holden, no sentido de falar com mais experiência que ele e não ficar meramente na 

conversa compreensiva, de tentar realmente orientá-lo para o crescimento. Mas, mesmo 

Salinger não sendo conclusivo sobre as intenções de Antolini ao passar a mão na cabeça de 

Holden, o professor, no mínimo, comete um erro de julgamento: ou erra quanto ao tipo de 

afeto que Holden dedica a ele, ou não enxerga o estado de nervos em que o rapaz está e não 

percebe que tal carinho, naquela hora, naquelas circunstâncias, poderia deixar o rapaz 

nervoso e ser mal-compreendido. Mas a pá de cal na atmosfera de confiança e 

entendimento que havia entre os dois, e que Antolini, enquanto “mentor” ou professor 

deveria tentar manter, é dada quando Holden, assustado com o carinho dele, no meio da 

noite pega suas coisas e vai embora, dando a desculpa de que tem de ir à estação central 

pegar suas malas. Antolini tenta convencê-lo a voltar a dormir e deixar as malas para o dia 

seguinte. Ao ver que Holden não desistiu de ir embora e continua procurando a gravata que 

tirara para dormir, o professor diz: “‘You’re a very, very strange boy’”74. Aquela mesma 

pessoa que anteriormente parecia compreender tudo o que “seu pupilo” estava sentindo e 
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pensando, cuja maior experiência e sabedoria parecia englobar a realidade de Holden, agora 

estranha aquele a quem deveria orientar. Antolini diz que Holden é estranho, muito 

estranho. Como orientar alguém cujas motivações não se conhece? 

  

No caso de David Copperfield, a necessidade que o protagonista sente de um 

mentor está diretamente relacionada ao fato de ele ser órfão, sobretudo de pai: ele não tem 

do seu pai uma só lembrança, nenhuma recordação (apenas a biblioteca, à qual voltaremos 

no subcapítulo 4.1.7). Esta orientação da qual ele sente falta é preenchida, em grande parte, 

pela tia Betsey Trotwood, que, se não é um homem, também não é uma mulher típica, uma 

vez que vive sozinha, sem marido e é exemplo de decisão, independência, intrepidez e 

força. Ela preenche o papel de emissor de sabedoria e substituto dos pais ausentes. A idéia 

de busca de orientação também é para David a oportunidade de um grande erro de 

julgamento, uma vez que ele se decepciona com Steerforth, que cativara-o graças à grande 

afetividade e carência de figura masculina por parte do protagonista. O convívio com o Sr. 

Murdstone, embora não chegue a configurar uma decepção propriamente dita, visto não ter 

chegado a haver expectativa, também é uma mostra de que nem todos podem orientar os 

outros, e que cada um deve encontrar, por um caminho só seu, o “mentor” que lhe cabe. 

Em O apanhador, a busca de Holden por uma orientação, por um guia, configura, 

ao contrário do que ocorre com David, a rejeição de um modelo familiar que é, em última 

análise, paterno. É seu pai quem quer que ele vá para uma das universidades da Ivy League, 

não seus pais nem sua mãe. Assim, a busca de Holden por um mentor, por alguma voz que 

lhe fale ao coração e possa lhe dar alento, existe em função da rejeição de alguns dos 

valores de sua família (e esses valores que ele rejeita são, como vimos, valores de classe). 

Holden encontra vários possíveis mentores e guias, mais do que David até, mas parece se 

decepcionar, de um modo ou de outro, com todos eles. Nenhum, nem o professor Spencer, 

nem D.B., nem Allie, nem Antolini parecem reunir as características necessárias para 

ajudar Holden na sua formação. As limitações de todos parecem torná-los inaptos enquanto 

mentores. Nenhum deles é a alternativa perfeita. 

Evidentemente, sob este aspecto de protetores ou mentores, David Copperfield 

aproxima-se mais do tradicional Bildungsroman do que O apanhador. Inclusive, o fato de a 

                                                                                                                                                                                 
74 Ibid., p. 200. 
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figura de orientador ser preenchida pela tia — ou seja, bem ou mal, alguém da família — é 

indicativo da fraca intensidade com a qual os valores familiares e, no caso, vitorianos, são 

rejeitados no romance de formação inglês. No romance de Salinger, o tema do mentor, ou 

da busca deste, é apropriado negativamente, de modo a sublinhar a dificuldade — ou 

impossibilidade — de, na metade do século XX, se encontrar alguém, uma voz que possa 

ser seguida. Para este protagonista do pós-guerra parece ser mais difícil encontrar uma 

verdade fora de si do que o era para David, para Wilhelm (que era guiado, ainda que sem 

saber, pela Sociedade da Torre) e para os demais personagens principais de romances de 

formação do século XVIII e XIX. 

 
4.1.4 Viagens 
 

Not I, not any one else 
can travel that road for you, 

You must travel it for yourself”. 
 

Leaves of grass, Walt Whitman 
 

Every man has to learn the points of compass again as often as he awakes, 
whether from sleep or any abstraction. 

Not till we are lost, in other words, 
not till we have lost the world, 
do we begin to find ourselves, 

and realize where we are and the infinite extent of our relations. 
 

Walden, Henry David Thoreau 
 

Algo importante acontecera comigo lá, 
porém jamais consegui determinar exatamente o quê. 

Alguma coisa terrível, imagino, 
algum encontro paralisante com minhas próprias profundezas, 

como se na solidão daqueles dias eu tivesse perscrutado a escuridão e 
visto a mim mesmo pela primeira vez.  

 
Da mão para a boca, Paul Auster 

 
O deslocamento no tempo e no espaço — a viagem — é a mais comum metáfora 

para o processo de autoconhecimento do indivíduo. É difícil falar em conhecer a realidade 

externa e em personagens avaliando suas personalidades sem usar expressões que, 

originalmente, refiram-se a viagens. Assim Lukács caracteriza o elemento central do enredo 

da forma romanesca (da qual, como já vimos, o romance de formação é uma síntese): 
O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance é a 
peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho desde o 
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opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de 
sentido para o indivíduo, rumo ao claro autoconhecimento75. 
 

Moretti fala em “[...] the path towards maturity”76, Bancaud-Maënen em “[...] ce parcours 

semé d’embûches qu’est la vie”77. Assim, se a idéia de viagem, de estrada, é anterior ao 

romance de formação do século XVIII78, ela se torna um elemento crucial neste subgênero 

romanesco. Pois, como o personagem de Werner aconselha ao seu amigo Wilhelm, em uma 

carta: “[...] tu peux donc courir le monde selon ton bon plaisir, car c’est en voyageant qu’un 

homme avisé se forme le mieux”79. Assim, a viagem se torna uma maneira de (em uma 

época sem meios de comunicação eletrônicos, sem fotografia) ver o mundo, conhecer 

outras paisagens e pessoas e, frente a esse contraste, fazer um mergulho em si mesmo. É 

uma maneira de, por vezes, entrar em contato com a cidade grande, por vezes, com a 

natureza (ambos temas com significações específicas no âmbito do romance de formação). 

E as viagens realizadas pelos protagonistas dos Bildungsromane são progressivamente mais 

realistas, no sentido de o ambiente ser não apenas descrito realisticamente, mas no sentido 

de os locais pelos quais os personagens passam serem específicos (ao contrário, por 

exemplo, de um vago bosque do romance de aventuras). 

A primeira viagem da vida de David é uma viagem curta, feita a cavalo, em 

companhia do Sr. Murdstone, que, ele ainda não sabia, viria a ser seu “novo pai”. Eles vão 

de Blunderstone, onde David vive, a Lowestoft, uma cidadezinha próxima, onde o senhor 

tem negócios a tratar. É a primeira vez que o protagonista toma contato com o mundo 

masculino: homens fumando e bebendo no bar, contando piadas e — conforme já foi visto 

no subcapítulo 1.1. — divertindo-se às custas dele, que fora enganado. O Sr. Murdstone faz 

com que ele tome um pouco de vinho com biscoito, eles passeiam perto das encostas, 

David olha através de um telescópio, e vão a um iate, onde o Sr. Murdstone precisa falar 

com um homem. Nas palavras do narrador, “we quite enjoyed ourselves80”. David é levado 

de volta para Blunderstone e para sua mãe no mesmo dia. 

                                                           
75 LUKÁCS. op. cit. p. 82. 
76 MORETTI. op. cit. p. 49. 
77 BANCAUD-MAËNEN. op. cit. p. 108. 
78 BAKHTIN, Mikhail. A teoria do romance: questões de literatura e estética. São Paulo: Unesp, 1998. p. 
242. 
79 GOETHE, Johann-Wolfgang. Les années d’aprentissage de Wilhelm Meister. Paris: Gallimard, 1999. p. 
363. 
80 DICKENS. op. cit. p. 22. 
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 Na segunda viagem de David, este também é enganado: Peggotty o atrai com o 

chamariz de irem para Yarmouth, conhecer o irmão dela e seus sobrinhos, que moravam em 

uma casa feita com um navio, quando, na verdade, toda manobra é para dar oportunidade e 

tempo do Sr. Murdstone e a mãe de David casarem-se. Além de não ter sido de modo 

algum consultado e de seus sentimentos em relação a tal união não terem sido levados em 

conta, a presença de David não foi julgada conveniente na cerimônia. Após passar uma 

quinzena de dias felizes com o Sr. Peggotty, Emily, Ham, Sra. Gummidge, divertindo-se e 

brincando com outras crianças, convivendo com elas sob o mesmo teto — experiência que 

ele, como filho único, não tinha —, ele volta para casa e encontra seu mundo totalmente 

mudado, surrupiado, e o que se segue é o inferno. 

 Sua terceira viagem ocorre após a briga com o Sr. Murdstone. David vai para 

Yarmouth, onde, novamente, é enganado, desta vez pelo garçom do restaurante. Até lá ele 

vai de charrete e segue de trem para o Colégio Salem, perto de Londres (no trem, como foi 

visto no subcapítulo 1.1., adultos são desleixados para com ele, que tem apenas oito anos, e 

quase o maltratam). No colégio, ele será atormentado principalmente pela figura do diretor, 

Sr. Creakle.  

Ele volta para casa nas férias para ter a surpresa de encontrar sua mãe com outra 

criança no colo (o que não deixa de configurar uma espécie de traição) e para ser torturado 

psicologicamente pelo Sr. e pela Sra. Murdstone. Retorna para o colégio, mas no meio do 

ano letivo tem de voltar para Blunderstone, pois sua mãe morre. Até então, todas essas 

viagens do protagonista configuram mudanças que os adultos orquestram nas suas vidas, 

sem pensar muito em David, e que terão influências diretas na vida dele: a cada viagem, 

algo muda para pior, algo deixa de ser o que era.  

 Enquanto o Sr. Murdstone está de luto, ele autoriza que Peggotty leve David para 

passar uns dias com seu irmão e as crianças, em Yarmouth. É uma viagem em suspenso: 

David ainda não sabe o que vai acontecer consigo. Uma vez de volta a Blunderstone, Sr. 

Murdstone avisa-lhe que vai mandá-lo trabalhar em um dos seus negócios em Londres, pois 

uma escola custa muito caro. O protagonista conhece, então, a Londres infecta dos portos, 

dos ratos, das más condições de trabalho e da mão-de-obra barata e infantil. A cidade 

grande corrompida e corrompedora, como Buckley diz que esta aparece, no geral, no 
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romance de formação81. Se Londres não é uma decepção para David, é muito simplesmente 

porque ele não vai para lá esperando nada: nunca quis ir para lá, não foi opção dele, foi 

simplesmente mandado. Como na maioria dos romances de formação ingleses, segundo 

Moretti, o jovem David não sai de casa em um rasgo rebelde, mas é exilado por forças 

externas à sua vontade e à moral vigente82. Na escala crescente das viagens que pontuam 

mudanças gradualmente desagradáveis e desesperadoras na antiga vida pacata e familiar de 

David, em meio a um universo feminino, Londres é o paroxismo. 

 A próxima viagem é uma espécie de ida ao inferno, a partir da qual ele se regenerará 

e estará apto a retomar sua vida: ele vai a Dover, na costa leste do país, em uma jornada 

desesperada, atrás de sua tia que, segundo ele sabia, não gostava dele, além de ser uma 

pessoa ríspida e de difícil trato. Mas era a única parente que tinha. Nada garantia que David 

fosse encontrá-la: ele escrevera a Peggotty, antes de fugir do seu emprego no armazém de 

vinhos, perguntando onde morava a tia, mas a única informação que ela tinha era de que a 

casa da velha senhora ficava para os lados de Dover. Já na saída de Londres David é 

enganado por um rapaz que rouba sua mala e fica com a moeda que lhe seria dada para 

transportar a bagagem ao depósito da estação de trem. É sábado. O protagonista segue, 

desolado, para Greenwich que, pelo que havia entendido, ficava na estrada para Dover. 

Passa por Kent, Blackneath. Se vê obrigado a negociar com um vendedor para conseguir 

algumas moedas em troca do seu colete. Dorme ao ar livre. No domingo, caminha nove 

léguas (ou seja, 45 quilômetros). Novamente sofre nas mãos de um comerciante para quem 

vende seu casaco, que insistia em pagar-lhe com miudezas: o velho finalmente aceita pagar-

lhe em dinheiro, mas judia da criança, pingando uma moeda de tempos em tempos. Na 

estrada, David se depara com um casal de marginais que o deixa assustado. Sempre que 

chega perto de se desesperar, lembra-se de sua mãe e de sua infância: 
 

But under this difficulty, as under all the other difficulties of my journey, I 
seemed to be sustained and led on by my fanciful picture of my mother in her 
youth, before I came into the world. It always kept me company. [...] When I 
came, at last, upon the bare wide downs near Dover, it relieved the solitary aspect 
of the scene with hope; and not until I reached that first great aim of my journey, 
and actually set foot in the town itself, on the sixth day of my flight, did it desert 
me.83 

 
                                                           
81 BUCKLEY. op. cit. p. 20. 
82 MORETTI. op. cit. p. 202-204. 
83 DICKENS. op. cit. p.179. 
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Quando David chega a Dover — esfomeado, esfarrapado, cansado e sujo — ele 

finalmente encontra sua tia. Vale lembrar que os títulos dos capítulos que seguem sua 

chegada a Dover são: “I make another beginning” (capítulo 15) e “I am a new boy in more 

senses than one” (capítulo 16). 

 A partir daí suas viagens não mais significam a perdição: vai a Canterbury, onde 

volta a estudar e passa a conviver com Agnes, entre outras pessoas que serão importantes 

na sua vida. Uma vez por mês vai a Dover, visitar sua tia e o Sr. Dick. Quando termina a 

escola, não sabe o que fazer da vida, mesmo tendo conversado muito a respeito com a sua 

tia. Esta sugere-lhe (e financia) uma viagem, sozinho, para que ele respire um pouco, pense 

sobre a escolha de uma profissão por outro ângulo, observe um pouco a vida lá fora e 

revisite o seu passado.  
‘It has occured to me’, pursued my aunt, ‘that a little change, and a glimpse of 
life out of doors, may be useful, in helping you to know your own mind, and form 
a cooler judgement. Suppose you were to take a little journey now. Suppose you 
were to go down into the old part of the country again, for instance, and see that 
— that out-of-the-way woman with the savagest of names,’ said my aunt, rubbing 
her nose, for she could never thoroughly forgive Peggotty for being so called84. 

 
 Em preparo para esta viagem — que será a primeira da sua vida com o explícito 

propósito de fazer um mergulho interior, assim como exterior — ele se despede de todos. 

Despede-se de Agnes e de seu pai fazendo o possível para portar-se como homem e 

sentindo que está deixando para trás parte de seu passado:  
 
[...] morning brought with it my parting from the old house, which Agnes had 
filled with her influence [...] I should be there again soon, no doubt; I might sleep 
again — perhaps often — in my old room; but the days of my inhabiting there 
were gone, and the old time was past. [...] I got away from Agnes and her father, 
somehow, with an indifferent show of being very manly, and took my seat upon 
the box of the London coach. [...] The main object of my mind [...] was to appear 
as old as possible to the coachman, and to speak extremely gruff85.   

 
 Ele se programara e comprara passagem especial para viajar ao lado do cocheiro. 

Sentia-se todo garboso por isso, mas acabou cedendo seu lugar a um homem esfarrapado 

que se dizia criador de cavalos e que lhe dera a entender que queria sentar no seu lugar. O 

evento deixa-o sentindo-se horrivelmente jovem. Como indica Buckley em relação aos 

romances de formação, David está visitando seu velho lar86. Mas não se trata de uma visita 

                                                           
84 Ibid., p. 260. 
85 Ibid., p. 268. 
86 BUCKLEY. op. cit. p. 17. 
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para, homem formado, demonstrar a validade de seus pontos de vista e de sua posição para 

os seus: ele não tem mais família lá, só uns poucos conhecidos a quem visitar. No caminho, 

David também reencontra lugares pelos quais passou na sua jornada a pé até Dover. Esta 

viagem é mais uma viagem ao seu passado para tentar ajudar o seu futuro. “It was curious 

and interesting, nevertheless, to be sitting up there, behind four horses: well-educated, well 

dressed, and with plenty of money in my pocket; and to look out for the places where I had 

slept on my weary journey”87.  

Em Londres, vai ao teatro pela primeira vez, por pura curiosidade, ver Júlio César, 

de Shakespeare, e se encanta. Esbarra em Steerforth, que o convida para passar uns dias em 

Highgate, onde morava sua mãe. David, feliz por reencontrar o velho amigo, a quem ainda 

enxerga como alguém mais refinado e educado (ele percebe o quanto mais à vontade do 

que ele Steerforth se porta no hotel, com garçons e atendentes), convida-o para ir a 

Yarmouth com ele.  

 David está radiante por se encontrar em Yarmouth. Ele acha as ruas pequenas e 

enxerga a casa comercial do Sr. Omer, pela qual passara na sua volta para casa, para 

preparar suas roupas de luto devido à morte de sua mãe. Peggotty, sua babá, não o 

reconhece de início, mas, quando o faz, não pára de chorar e rir de alegria. Mais tarde, com 

Steerforth, dirige-se à casa-navio do Sr. Peggotty. À noite, revive os momentos 

aconchegantes passados na infância, sentado em cima de uma caixa de madeira na sala da 

casa, em frente ao fogo, toda família reunida, como antigamente. Nos dias que seguem, 

David vai a Blunderstone passear e divagar. Vê coisas que lembram sua vida: 
 
[...] my occupation in my solitary pilgrimages was to recall every yard of the old 
road as I went along it, and to haunt the old spots, of which I never tired. [...] The 
grave beneath the tree, where both my parents lay — on which I had looked out, 
when it was my father’s only, with such curious feelings of compassion, and by 
which I had stood, so desolate, when it was opened to receive my pretty mother 
and her baby [...]. I could read the names upon the stones as I walked to and fro, 
startled by the sound of the church-bell when it struck the hour, for it was like a 
departed voice to me. My reflections at these times were always associated with 
the figure I was to make in life, and the distinguished things I was to do88. 

 
 Mas, assim como há aquelas coisas que materializam memórias que ficaram — o 

David que era o mesmo —, há outras que denunciam a porção da realidade que muda, a 

parte do protagonista que havia mudado: 
                                                           
87 DICKENS. op. cit. p. 270. 
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There were great changes in my old home. The ragged nests, so long deserted by 
the rooks, were gone; and the trees were lopped and topped out of their 
remembered shapes. The garden had run wild, and half the windows of the house 
were shut up. It was occupied, but only by a poor lunatic gentleman, and the 
people who took care of him. He was always sitting at my little window, looking 
out into the churchyard89. 

 

 A partir daí, até o final da narrativa, David faz pequenas viagens. Pequenas em 

trajeto e/ou em importância para seu processo de formação: vai com Steerforth para a casa 

da mãe deste, vai a Blunderstone, quando Barkis, marido de Peggotty morre, e quando 

Emily desaparece. Quando sua tia perde todo o dinheiro, vai a Highgate, falar com seu 

antigo professor, Dr. Strong, oferecer seus préstimos, e passa a trabalhar para ele. Mais 

tarde, já casado, vai a Yarmouth, entregar a carta que Emily, que partia para a Austrália 

com o tio, escrevera para Ham, seu antigo noivo.  

 No final da narrativa, entretanto, acontece a outra grande viagem importante para o 

protagonista: já homem feito, viúvo de sua primeira esposa, tendo já começado a fazer 

sucesso como escritor, ele decide ir ao exterior, espairecer. Está sofrendo muito, com um 

grande sentimento de perda: 
At first it was a heavy sense of loss and sorrow [...] By imperceptible degrees, it 
became a hopeless consciousness of all that I had lost — lost, friendship, interest; 
of all that had been shattered — my first trust, my first affection, the whole airy 
castle of my life; of all that remained — a ruined blank and waste, lying wide 
around me, unbroken to the dark horizon.90  
 

Sua dor, aos poucos, começa a se tornar saudade do que não aconteceu e esperança 

de mudança. Um dia, na Suíça, tal como Rousseau, essa nostalgia parece mudar, não ser 

mais desesperadora e, em meio à natureza (que recebe uma detalhada, abundante, lírica e 

romântica descrição), ele parece ter uma epifania:  
 
I came into the valley, as the evening sun was shining on the remote heights of 
snow, that closed it in like eternal clouds. The bases of the mountains forming the 
gorge in which the little village lay, were richly green; and high above this 
gentler vegetation, grew forests of dark fir, cleaving the wintry snow-drift, 
wedge-like, and stemming the avalanche. [...] Dotted here and there on the 
mountain’s side, each tiny dot a home, were lonely wooden cottages, so dwarfed 
by the towering heights that they appeared too small for toys. So did even the 
clustered village in the valley [...]. In the quiet air, there was a sound of distant 
singing — shepherd voices; but, as one bright evening cloud floated midway 
along the mountain’s side, I could almost have believed it came from there, and 
was not earthly music. All at once, in this serenity, great Nature spoke to me; and 

                                                                                                                                                                                 
88 Ibid., p. 302. 
89 Ibid., p. 302-303. 
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soothed me to lay down my weary head upon the grass, and weep as I had not 
wept yet, since Dora died!91 

 
 É a partir daí que ele poderá ler cartas de Agnes, e se encantar com ela, e iniciar a 

mudança em sua vida: “I resorted humbly whither Agnes had commended me; I sought out 

Nature, never sought in vain; and I admitted to my breast the human interest I had lately 

shrunk from. It was not long, before I had almost as many friends in the valley as in 

Yarmouth”92. Este contato com a natureza para poder (re) descobrir a si mesmo é, segundo 

Bancaud-Maënen, herança iluminista que perdurará por muito tempo como uma das 

primeiras lições do romance de formação93. Vivendo humildemente, em contato com a 

natureza e trabalhando, recuperando sua forma física, durante três anos, é que ele se coloca 

em condições de voltar para casa e — tendo feito um exame de sua vida — tentar o amor 

de Agnes. Encaixando perfeitamente no enredo “conto de fadas” característico do romance 

de formação inglês, segundo Moretti, o protagonista foi, primeiramente, exilado de casa de 

modo injusto. Suas peregrinações, então, não são vistas como alegres possibilidades de 

tentar uma vida nova, mas como, na melhor das hipóteses, etapas que ele deve vencer e 

suportar para, mais tarde, caso tenha se mantido virtuoso (é o caso de David) voltar ao lar 

(primeiro, fisicamente, no final de sua adolescência, depois, metaforicamente, casando-se 

com Agnes, companheira de infância) e ser reconhecido por características que sempre 

foram suas94.  

 Em O apanhador, Holden começa a viagem principal do livro machucado: acabara 

de se desentender com Stradlater. Holden ficara com raiva porque seu colega de quarto não 

revelava o que havia, exatamente, acontecido entre ele e Jane Gallagher durante o encontro, 

e tentara bater nele, que era muito maior e mais forte. Com o nariz sangrando, Holden se 

dirige à estação de trem. Entra em um vagão para não-fumantes e fuma, mesmo assim, ao 

lado da mãe de um colega seu do Pencey. Trata-se de uma viagem para o lugar (Nova 

York) onde o protagonista nasceu e viveu toda a sua vida. No escuro do trem, Holden, que 

saíra do Pencey sentindo-se um pouco mal, com raiva de todos, sente-se bem. Tão bem que 

                                                           
91 Ibid., p. 777-778. 
92 Ibid., p. 779. 
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94 MORETTI. op. cit. p. 202-204. 
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até tira seu chapéu de caça vermelho que, sendo um adereço inusitado, ele coloca sempre 

que está em um ambiente onde tem de demonstrar sua diferença.  

Apesar desta sensação benéfica do escuro do trem, ele está voltando para casa em 

plena crise, está voltando para casa antes de estar pronto para voltar. A viagem a Nova 

York é um olhar sobre si mesmo, um mergulho interior. Entretanto, como ele fica três dias 

vagando pela cidade, sem retornar diretamente ao apartamento de seus pais, dentro de sua 

viagem de volta, dentro de sua “viagem ao redor de seu quarto”, há elementos de 

perambulações pelo mundo, no sentido de que ele “se liberta” do mundo protegido de filho 

de família burguesa e perambula “incognito”, encontra-se com uma prostituta, etc. É como 

se Holden assumisse uma nova identidade e, de longe, vivendo experiências que com sua 

antiga identidade não poderia viver, contemplasse a vida de Holden Caulfield. Quando 

chega em NY, explica ao motorista do táxi que está procurando um hotel mas não sabe 

qual: “Well, the thing is, I don’t want to stay at any hotels on the east side where I might 

run into some acquaintances of mine. I’m travelling incognito”95. É durante essas 

perambulações e reflexões que Holden se aproxima do colapso, de um paroxismo nervoso.  

Já desde o primeiro capítulo, o protagonista começa a ter sensações que podem ser 

traduzidas por uma falta de noção de qual é o seu lugar no mundo. Quando ele está se 

afastando do colégio no dia da final do jogo de futebol e indo em direção à casa do 

professor Spencer para despedir-se, ele corre, sem saber exatamente por quê, como se 

estivesse acossado e sem fôlego para fugir de algo — ou correr para algo — que não sabe 

bem o que é. Tem de cruzar uma estrada: “Anyway, as soon as I got my breath back I ran 

across Route 204. It was icy as hell and I damn near fell down. I don’t even know what I 

was running for — I guess just felt like it. After I got across the road, I felt like I was sort 

of disappearing”96. Normalmente, essas sensações ruins, Holden as tem enquanto está 

caminhando ou se deslocando. No capítulo 13, após sair de um bar ele volta para o hotel, a 

pé: 
I walked all the way back to the hotel. Forty-one gorgeous blocks. I didn’t do it 
because I felt like walking or anything. It was more because I didn’t feel like 
getting in and out of another taxi-cab. Sometimes you get tired of riding in taxi-
cabs the same way you get tired riding in elevators. All of a sudden, you have to 
walk, no matter how far or how high up97. 
 

                                                           
95 SALINGER. op. cit. p. 64. 
96 Ibid., p. 9. 
97 Ibid., p. 93. 
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Ele, com frio, pensa em um par de luvas seu que alguém roubou no colégio e em 

como ele provavelmente não teria coragem de brigar se descobrisse o autor do furto, e 

começa a ficar deprimido98. Depois de seu encontro com a prostituta, sua depressão só 

piora99. No capítulo 16, depois de se encontrar com Sally, ele vai ao Central Park (do qual 

tinha boas lembranças, pois era um local de que sempre gostara e freqüentara) e lá também 

se sente mal:  
It was lousy in the park. It wasn’t too cold, but the sun still wasn’t out, and there 
didn’t look like there was anything in the park except dog crap and globs of spit 
and cigar butts from old men, and the benches all looked like they’d be wet if you 
sat down on them. It made you depressed [...]100.  
 

Durante o encontro com Sally, quando ela recusa sua proposta de fugirem, ele 

novamente fica mal101. Depois de se encontrar com Carl Luce, no capítulo 20, ele se 

embebeda em um bar onde finalmente consegue que lhe sirvam bebidas alcoólicas. No 

banheiro, encontra o músico que tocava piano para a moça que estava se apresentando no 

bar, de quem muito tinha gostado. Fica pedindo que o pianista a cumprimente por ele, até 

que o músico, que percebe o estado alcoolizado de Holden e sua idade, manda que ele vá 

para casa. O adolescente responde: “No home to go to”102. E logo sente-se triste e sozinho 

novamente103. No final do capítulo 23, quando Phoebe, sua irmãzinha, lhe dá suas 

economias —US$ 8,65 —, já que ele pretende fugir para o Colorado, não resiste e começa 

a chorar de novo. 

 Já no final da narrativa, quando Holden vê dois homens descarregando árvores de 

Natal e um deles diz ao outro, referindo-se a um dos pinheiros “ ‘Hold the sonuvabitch up! 

Hold it up for Chrissake!’104”, ele acha a situação muito engraçada, começa a rir e tem 

vontade de vomitar: 
[...] I thought I was going to vomit. [...] Anyway, I got over it, and I figured I’d 
feel better if I had something to eat. So I went in this very cheap-looking 
restaurant and had doughnuts and coffee. Only, I didn’t eat the doughnuts. I 
couldn’t swallow them too well. The thing is, if you get very depressed about 
something, it’s hard as hell to swallow105. 
 

                                                           
98 Ibid., p. 95. 
99 Ibid., p. 104. 
100 Ibid., p. 124. 
101 Ibid., p. 138. 
102 Ibid., p. 159. 
103 Ibid., p. 159. 
104 Ibid., p. 203. 
105 Ibid. p. 203. 
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Na escola de Phoebe, Holden tem de novo a sensação de náusea106 e, no museu, 

continua se sentindo mal, fisicamente: 
After I came out of the place where the mummies were, I had to go to the 
bathroom. I sort of had diarrhoea, if you want to know the truth. I didn’t mind the 
diarrhoea part too much, but something else happened. When I was coming out of 
the can, right before I got to the door, I sort of passed out. I was lucky, though. I 
mean I could’ve killed myself when I hit the floor, but all I did was sort of land 
on my side. It was a funny thing, though. I felt better after I passed out. I really 
did. My arm sort of hurt, from where I fell, but I didn’t feel so damn dizzy any 
more107. 
 

 Também neste capítulo, ele tem aquela sensação, já referida, de que não vai 

conseguir chegar ao outro lado da rua sempre que vai mudar de quadra, que vai 

desaparecer, e se lembra de Allie.  

A sua última crise nos é contada apenas indiretamente, no último capítulo, no qual 

ele faz uma espécie de epílogo, dando a entender que ficou doente (“I got sick”), sem entrar 

em detalhes, e que está numa clínica onde se trata com psiquiatras. Na verdade, neste 

último capítulo, Holden termina o seu relato (“That’s all I’m going to tell about”108) e 

resume algumas informações sobre a situação em que ele se encontra no momento em que 

nos faz a narrativa, e há uma espécie de retorno às informações do primeiro capítulo. Na 

abertura da narativa, ele dizia que seu irmão visitava-o “aqui”, no lugar para onde ele teve 

de ir depois que algo “muito louco” lhe aconteceu perto do Natal passado. Ele não diz com 

todas as letras que é uma clínica psiquiátrica, mas ficamos sabendo que fica perto de 

Hollywood (costa Oeste, do outro lado dos Estados Unidos, oposto a Nova York): “He’s 

[D.B.] in Hollywood. That isn’t too far from this crumby place, and he comes over and 

visits me practically every weekend. He’s going to drive me home when I go home next 

month maybe”109.  

 Assim, há uma viagem que envolve seu internamento na clínica, embora só 

saibamos dela enquanto referenciada, e não enquanto narrada na diegesis. E há uma viagem 

de volta a Nova York, após o tratamento psiquiátrico, que ainda não aconteceu, mas que 

está programada. Talvez esta viagem futura seja indicativo de que a estada na clínica 

psiquiátrica é um passo necessário na formação de Holden. 

                                                           
106 Ibid., p. 207. 
107 Ibid., p. 211. 
108 Ibid., p. 219. 
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 Há outras viagens, ou intenções de viagens, que são importantes, não no sentido de 

formação propriamente dita, mas no sentido de evasão, de crítica à sociedade na qual 

Holden se encontra. São viagens que ele quer fazer, mas que permanecem (até onde 

sabemos) no plano do desejo, do sonho, do devaneio. A primeira vez em que ele fala disso 

é com Sally: 
‘How would you like to get the hell out of here? Here’s my idea. I know this guy 
down in Greenwich Village that we can borrow his car for a couple of weeks. [...] 
tomorrow morning we could drive up to Massachusets and Vermont [...]. It’s 
beautiful as hell up there. [...] I have about a hundred and eighty bucks in the 
bank. I can take it out when it opens in the morning, and then I could go down 
and get this guy’s car. [...] We’ll stay in these cabin camps and stuff like that till 
the dough runs out. Then, when the dough runs out, I could get a job somewhere 
and we could live somewhere with a brook and all, and, later on, we could get 
married or something. I could chop all our own wood in the winter-time and 
all.’110 

 
 Sally não aceita a proposta, dizendo que eles são ainda praticamente crianças e que 

ele nem terminou o colégio.  

Pouco depois, quando Holden vai à sua casa escondido para falar com Phoebe, ela 

adivinha que ele foi expulso e diz que o pai deles vai matá-lo. Holden diz: “‘No, he won’t. 

The worst he’ll do, he’ll give me hell again, and then he’ll send me to that goddam military 

school. That’s all he’ll do to me. And in the first place, I won’t even be around. I’ll be 

away. I’ll be — I’ll probably be in Colorado on this ranch.’111” Phoebe ri da idéia e lembra 

que ele sequer sabe montar. 

 No capítulo 25, depois de passar mal ao atravessar as ruas, sentir falta de ar e ficar 

todo suado, ele pensa de novo em ir embora: 
Finally, what I decided I’d do, I decided I’d go away. I decided I’d never go 
home again and I’d never go away to another school again. I decided I’d just see 
old Phoebe and sort of say good-bye to her and all, and give her back her 
Christmas dough, and then I’d start hitch-hiking my way out west. What I’d do, I 
figured, I’d go down to the Holland Tunnel and bum a ride, and then I’d bum 
another one, and another one, and another one, and in a few days I’d be 
somewhere out west where it was very pretty and sunny and where nobody’d 
know me and I’d get a job.112 
 

 É virtualmente impossível não lembrar de On the road, de Jack Kerouac, com esta 

idéia de Holden de viajar sem destino certo, pegando carona. Também neste trecho fica 

patente a herança thoreauniana que Salinger reivindica, ao imaginar uma vida isolada da 

                                                           
110 Ibid., p. 137-138. 
111 Ibid., p. 173. 
112 Ibid., p. 205. 
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comunidade humana, fazendo trabalhos eventuais apenas para ganhar o suficiente para 

sobreviver: 
 
I figured I could get a job at a filling station somewhere [...] I didn’t care what 
kind of a job it was, though. Just so people didn’t know me and I didn’t know 
anybody. [...] I’d pretend I was one of those deaf mutes. [...] If anybody wanted 
to tell me something, they’d have to write it on a piece of paper and shove it to 
me. They’d get bored as hell doing that after a while, and then I’d be through 
with having conversations for the rest of my life.113  
 

 Holden sonha com uma existência simples e alegre, na qual ele proveria por suas 

próprias necessidades, construiria seu próprio abrigo, e imagina uma companheira que seria 

como ele (e portanto diferente do resto da humanidade): 

 
I’d build me a little cabin somewhere with the dough I made and live there for the 
rest of my life. I’d build it right near the woods, but not right in them, because I’d 
want it to be sunny as hell all the time. I’d cook my own food, and later on, if I 
wanted to get married or something, I’d meet this beautiful girl that was also a 
deaf mute and we’d get married. She’d come and live in my cabin with me, and if 
she wanted to say anything to me, she’d have to write it on a goddam piece of 
paper, like everybody else. If we had any children, we’d hide them somewhere. 
We could buy them a lot of books and teach how to read and write ourselves.114 

 
 Essas viagens que ele elabora na sua mente têm claro conteúdo escapista, de 

renúncia à civilização. É impossível pensar nelas sem fazer referência aos devaneios 

românticos europeus, de entrar em contato com a natureza e viver isolado do resto da 

sociedade, em busca de uma vida melhor e mais autêntica, como em Devaneios de um 

caminhante solitário, de Rousseau, e Frankenstein, de Mary Shelley. Mas, ao mesmo 

tempo, é em se tratando das viagens de Holden enquanto evasão e peregrinação que se 

torna mais fácil inserir O apanhador na tradição literária norte-americana, como no 

imaginário das viagens ao Oeste. Leslie A. Fiedler, em seu ensaio Cross the border — close 

the gap: post-modernism, caracteriza a busca do Oeste como um dos três temas que mais 

apelo tiveram ao grande público norte-americano na segunda metade do século XX, junto 

com ficção científica e pornografia. Para Leslie, o imaginário americano do Oeste está 

diretamente relacionado ao passado histórico do país, sendo que o Oeste, desde as 

narrativas de Fenimore Cooper (1789-1851), simboliza o último refúgio da civilização 

primitiva, não-civilizada pelos europeus. “In a sense, our mythological innocence has been 
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preserved in the Western [...]115”. Fiedler percebe bem que tal sonho de retorno ao Oeste é 

também uma resposta à sociedade da perda da inocência. Holden Caulfield, ou O 

apanhador, é tributário dessa tradição, assim como o é a respeito dos transcendentalistas de 

meados do século XIX, como Whitman, além de Thoreau, que pregavam, o primeiro, a 

caminhada solitária e peregrina e a busca da verdade em si mesmo e, o segundo, o 

isolamento da sociedade humana e estatal em um bosque, a rejeição das regras da sociedade 

dita civilizada, e a busca pela sobrevivência prática e material com coisas tiradas da 

natureza, feitas com suas próprias mãos.  

Se uma hora Holden quer ir para Massachusets e Vermont — estados da Nova 

Inglaterra —, quando ele fala em ir ao Oeste ou para Colorado pode-se fazer uma 

associação ao imaginário de tribo indígena que Fiedler também vê como um dos principais 

traços da literatura norte-americana da segunda metade do século XX, diferentemente dos 

roteiristas de western hollywoodianos, que pintavam os índios como vilões: a simpatia pelo 

homem pele-vermelha. Este imaginário da tribo passa a idéia romântica de uma 

comunidade ancestral e orgânica, natural, pura, não-corrompida pelas estruturas da 

civilização mecanicista e consumista que é a civilização ocidental desenvolvida e, 

sobretudo, a norte-americana. Vale lembrar que uma das partes do museu de que Holden 

mais gosta é a dos índios, que ficam imóveis, permanentemente fazendo suas atividades, 

com suas canoas, esfregando pauzinhos para fazer fogo, atrás de paredes de vidro. Para 

Holden, essa imobilidade temporal, essa proteção transparente dos vidros representa a 

preservação da inocência, como se, protegida do mundo real, ela não se corrompesse:  
Then you’d pass this big glass case, with Indians inside it rubbing sticks together 
to make fire, and a squaw weaving a blanket. [...] The best thing, though, in that 
museum, was that everything always stayed right where it was. Nobody’d move. 
You could go there a hundred thousand times, and [...] that squaw with the naked 
bosom would still be weaving that same blanket. Nobody’d be different. The only 
thing that would be different would be you.116 

 
 Tanto essas referências aos índios, às viagens para o Oeste, para Colorado, para a 

Nova Inglaterra são manifestações de simpatia que se opõem aos genocídios (tanto da 

colonização como do século XX, como a guerra do Vietnã e a Segunda Guerra Mundial). A 

idéia de tribo, ou do homem vivendo isolado, é vista como uma forma de organização 

                                                           
115 FIEDLER, Leslie A. Cross the border — close the gap: post-modernism. In: CUNLIFFE, Marcus. (Ed.). 
American literature since 1900: the Penguin history of literature. London: Penguin, 1993. p. 337. 
116 SALINGER. op. cit. p. 127. 
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social preferível à família burguesa do pós-guerra, e ao estado burocrático desalmado — 

sendo que os escritores que tratam a figura indígena desse modo, com simpatia, na segunda 

metade do século XX, são oriundos tanto de famílias burguesas como deste estado 

burocrático, do qual tomam pé primeiramente através das escolas e universidades117. 

 Igualmente, o imaginário do Oeste é especialmente significativo se pensarmos O 

Apanhador como produto de uma tendência de pensamento que engloba, também, os 

escritores da geração beat. 
During the 1950s California, and the North-West of Oregon and Washington 
State (followed subsequently by Alaska), became the latest of America’s 
succession of Last Frontiers, where individuals could still seek open space in 
which to ‘be themselves’. The ‘Beat’ authors [were] associated with California, 
and especially with San Francisco118. 
 

O adolescente Holden, nos seus sonhos escapistas e na sua desilusão com a 

sociedade na qual vive, participa dos sonhos transcendentais e utópicos dos beats, e o 

mesmo adolescente, que decide ir para o Oeste pegando carona, não deixa de ser primo, de 

certo modo, dos caroneiros de Kerouac. 

  

 As viagens são mais freqüentes e abundantes em David Copperfield do que em O 

apanhador, por duas razões, primeiramente: a narrativa da vida de David cobre um período 

maior do que a narrativa de Holden. Além disso, há uma questão de verossimilhança 

externa: em meados do século XIX, morando-se no interior da Inglaterra, muitas coisas 

tinham que ser feitas através de viagens, como entrar para uma escola. David o faz no 

Colégio Salem, que é perto de Londres, e em Canterbury, ao passo que, em meados do 

século XX, Holden cursa a escola primária em Nova York, perto da sua casa. Para aprender 

uma profissão, se se morasse no interior da Inglaterra Vitoriana do século XIX, também 

poderia ser preciso sair da cidade natal, como é o caso de David, que passa a residir em 

Londres quando começa a aprender sua profissão jurídico-burocrata.  

Uma distinção entre os protagonistas de David Copperfield e O apanhador tem de 

ser salientada: David sai do interior da Inglaterra para aprender coisas em cidades maiores, 

como Canterbury, Yarmouth, Londres. Holden nasceu em Nova York, de modo que, no 

caso dele, a idéia recorrente nos romances de formação de que a cidade grande representa 
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um agente de corrupção, de desilusão119, em oposição à província, não se encaixa 

completamente. Sim, a viagem principal da narrativa de Holden é do interior da 

Pennsylvania (onde fica o seu colégio) para Nova York, cidade grande, mas ele já conhecia 

essa cidade grande: nascera nela e nela morara a vida inteira. 

No caso de David, as viagens assinalam, primeiro, a paulatina degradração de sua 

vida infantil e, depois, a partir do momento em que é resgatado pela tia, o desenvolvimento 

da sua vida, a aquisição de experiências comuns ao homem vitoriano (início de uma 

profissão, apaixonamento, etc) e o enquadramento na sociedade que sempre fora a dele. No 

final apenas é que a viagem para a França e para a Suíça serve como provocação para um 

exame interior. Ou seja: fora esta última viagem e a viagem pós-colégio promovida pela tia, 

todas as outras têm razões de ser que vão além de uma experiência de crescimento e contato 

com o mundo buscada pelo protagonista. No geral, as viagens de David o colocam em 

contato com novas realidades, às vezes amargas, e através desse caráter de “novidade” é 

que ajudam na sua compreensão do mundo e na confirmação dos valores ancestrais. 

Já os percalços da viagem de Holden são absolutamente desnecessários, em um 

certo sentido: ele poderia ter ficado mais dias no colégio e ter ido direto à sua casa, sem 

passar pelas aventuras e desventuras com que se deparou. Mas ele, deliberadamente, 

escolheu vagar. A decisão dele de não ir logo para casa não pode ser atribuída apenas ao 

medo dos pais, que ficariam sabendo da sua expulsão. A viagem de Holden é muito mais 

um mergulho interior do que as de David são (salvo as duas citadas por último). O 

protagonista de Salinger vai a Nova York, onde nascera e vivera: não se tratava de uma 

viagem para pensar as coisas em um novo ambiente. A paisagem é a mesma de sempre, se 

trata de uma jornada dentro de sua própria vida. Mais do que as viagens de David, as de 

Holden estão associadas — sobretudo as viagens que ele planeja mas não faz — a um 

retorno a uma realidade anterior, primeva, à busca de algo perdido (a inocência), mais do 

que a novas paisagens que confirmem os valores de sua sociedade original. 

Mas a idéia de viagem em ambas histórias parece seguir o modelo de viagem 

segundo um fator estruturante da narrativa do romance de formação do século XVIII, 

conforme Bancaud-Maënen: “Le voyage [...] offre de fait une des meilleures occasions 

pour le héros de se confronter à autrui, de relativiser ses propres valeus e d’adapter son 
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comportement à des situations nouvelles, donc d’apprendre le courage, la tolérance, la 

souplesse et d’atteindre ainsi une forme de sagesse”120. Tanto para David como para 

Holden as viagens e as experiências por estas proporcionadas comporão uma lição de 

tolerância e compaixão para com as diferenças. 

 
4.1.5 Confusão de identidade, troca de nomes 

 
Mas, se não sou a mesma, 

a próxima pergunta é: 
‘Afinal de contas, quem sou eu?’. 

Ah, este é o grande enigma. 
 

Alice no país das maravilhas, Lewis Carroll 
 
 

                                                          

 
 Em última análise pode-se dizer que a busca consciente da identidade é o grande 

tema do romance de formação: o protagonista inicia uma jornada (no mais das vezes tanto 

física como espiritual) para saber que profissão terá, com que pessoas vai se envolver, qual 

sua idéia de amor, de que modo se inserirá (ou não) na sociedade, etc. Ou seja: busca sua 

identidade humana. Diferentemente do que Lukács apontou que ocorre na epopéia, a alma 

do indivíduo romanesco (cuja síntese, só para relembrar, é o romance de formação) 

confunde-se, sabe que terá de buscar-se e que pode perder-se irremediavelmente121. O 

indivíduo romanesco peregrina rumo a si mesmo, sai a campo para, esperançosamente, 

conhecer a si mesmo122. O subgênero trata tanto da busca de um só indivíduo por seus 

anseios, como também, originalmente, da busca da burguesia por sua identidade de classe. 

Tal peregrinação e processo de construção de identidade são necessariamente realizados 

frente ao mundo exterior ao protagonista, frente à realidade concreta: o indivíduo aprende 

sobre si, enxerga-se de maneira mais nítida, e a conseqüência disso é que ele aceitará o 

outro, o mundo externo123; e, conforme vai conhecendo o mundo, conhece a si mesmo. 

Trata-se de um desenvolvimento dicotômico. Neste processo, pouco importam os erros e os 

passos em falso, desde que se saia engrandecido, mais livre, mais completo e, sobretudo, 

mais consciente do que se é124.  Por isso, erros de julgamento quanto à sua identidade, 

 
120 BANCAUD-MAËNEN. op. cit. p. 45-46. 
121 LUKÁCS. op. cit. p. 26. 
122Ibid., p. 82, 91, 135-136. 
123 BANCAUD-MAËNEN. op. cit. p. 95. 
124 Ibid., p. 108. 
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experimentação de diferentes e inusitadas identidades e personalidades fazem, por vezes, 

parte dos enredos dos Bildungsromane: o protagonista é testado (e pode se testar 

propositalmente), investe-se de características, nomes, posições que não são as suas, 

observa o mundo por outros pontos de vista. 

Como já foi visto, o nascimento de David Copperfield está desde o início 

impregnado da atmosfera de que ele poderia — ou até deveria — ser outra pessoa que não a 

que ele é: sua tia sequer cogita a possibilidade de que o nenê que está para nascer não seja 

uma menina e quer que “ela” se chame Betsey Trotwood, tal como ela própria. David, 

desde criança, sabe deste episódio, informado pela babá e por sua mãe. 

 No capítulo 2, pela primeira vez a identidade de David, principalmente no que tange 

ao nome, é confundida, quando ele e o Sr. Murdstone chegam ao bar onde estão alguns 

amigos deste último: “ ‘And who’s this shaver?’ said one of the gentlemen, taking hold of 

me. ‘That’s Davy,’ returned Mr. Murdstone. ‘Davy who?’ said the gentleman. ‘Jones?’. 

‘Copperfield,’ said Mr. Murdstone”125. Assim, na sua primeira viagem, que é também a 

primeira vez em que se distancia de sua mãe, David vê seu nome confundido. 

 A seguir, no capítulo 5, outra confusão de identidade relacionada ao nome do 

protagonista ocorre, e também esta está diretamente relacionada ao Sr. Murdstone, aquele 

que deveria ser o novo pai de David. Depois de brigar com esse, apanhar do padrasto, 

morder sua mão e ficar de castigo, quando é mandado para o colégio Salem, David tem, 

primeiro, de passar por Yarmouth, onde, disseram-lhe, um jantar estaria preparado para ele. 

Entretanto, não há nenhuma reserva em nome de Copperfield: 
‘Is that the little gentleman from Blunderstone?’, ‘Yes, ma’am,’ said I. ‘What 
name?’ inquired the lady. ‘Copperfield, ma’am,’ I said. ‘That won’t do,’ returned 
the lady. ‘Nobody’s dinner is paid for here, in that name.’ ‘Is it Murdstone, 
ma’am?’ I said. ‘If you’re Master Murdstone,’ said the lady, ‘why do you go and 
give another name, first?’126.  
 

 No capítulo 14, que se intitula “My Aunt Makes Up her Mind About Me”, depois 

que David chega a Dover e sua tia Betsey xinga e expulsa o Sr. e a Srta. Murdstone, 

assumindo a responsabilidade por seu sobrinho-neto, este recebe dela um novo nome: 
 

‘I have been thinking, do you know, Mr. Dick, that I might call him Trotwood?’ 
‘Certainly, certainly. Call him Trotwood, certainly,’ said Mr. Dick. ‘David’s 

                                                           
125 DICKENS. op. cit. p. 22. Há também que considerar que Jones foi o nome de um dos órfãos enjeitados 
mais famosos da literatura inglesa, do livro de Henry Fielding (1707-1754), Tom Jones, the Foundling. 
126 Ibid., p. 63. 
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son’s Trotwood.’ ‘Trotwood Copperfield, you mean,’ returned my aunt. ‘Yes, to 
be sure. Yes. Trotwood Copperfield,’ said Mr. Dick, a little abashed. My aunt 
took so kindly to the notion, that some ready-made clothes, which were 
purchased for me that afternoon, were marked ‘Trotwood Copperfield,’ in her 
own handwriting, and in indelible marking-ink [...]127. 

 
 Para David, essa troca de nomes parece ser alegórica. Não parece incomodá-lo nem 

agradá-lo, mas marca um novo início na sua vida, embora haja uma espécie de ambigüidade 

em relação ao nome do protagonista, pois muitas pessoas, como Agnes, aparecerão mais ao 

final da narrativa chamando-o por esse nome que não é o seu de batismo, ao mesmo tempo 

em que ele — e o autor Charles Dickens — intitula suas memórias David Copperfield. Eis 

como se reflete a noção de mudança e de novo começo para David: 
Thus I began um new life, in a new name, and with everything new about me. [...] 
The two things clearest in my mind were, that a remoteness had come upon the 
old Blunderstone life — wich seemed to lie in the haze of an immeasurable 
distance; and that a curtain had for ever fallen on my life at Murdstone and 
Grinby’s.128   
 

Neste trecho pode-se ver que a vida na Murdstone and Grinby’s era, na verdade, a 

vida miserável que não permitia a David o crescimento e a formação que ele 

queria/procurava.  

 Steerforth, no colégio Salem, chama-o de Copperfield (os meninos chamavam-se 

uns aos outros pelo sobrenome). Quando, porém, eles se reencontram, já rapazes, durante a 

viagem que a tia manda David fazer, para conhecer um pouco do mundo e tentar descobrir 

o que quer fazer da vida, Steerforth chama-o, primeiro de “jovem Copperfield”. Mas 

quando David demonstra ter ficado muito entusiasmado com a peça Júlio César, na saída 

da qual se encontraram e da qual Steerforth tivera impressão muito aborrecida e entediante, 

este dá-lhe um novo apelido, relacionado com sua inocência (que, aparentemente, pelo 

menos aos olhos de Steerforth, não foi perdida: “My dear young Davy’, he said, clapping 

me on the soulder again, ‘you’re a very Daisy. The daisy of the field, at sunrise, is not 

fresher than you are. I have been at Covent Garden, too, and there never was a more 

miserable business”129). Ele segue chamando-o de Copperfield, até que falam sobre carreira 

e estudos, e David presume que Steerforth, já que está cursando Oxford, vai se graduar. Aí 

Steerforth recomeça a chamá-lo de Daisy (como salientando a ingenuidade do amigo de 
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acreditar que ele iria tornar-se um adulto sério e profissional, terminando a faculdade): “ ‘I 

take a degree!’ cried Steerforth. ‘Not I! my dear Daisy — will you mind my calling you 

Daisy?’ ‘Not al all!’, said I. ‘That’s a good fellow! My dear Daisy’, said Steerforth, 

laughing, ‘I have not the least desire or intention to distinguish myself in that way”130.  

 A tia de David continuará chamando-o carinhosamente de Trot, até o final da 

narrativa, como no capítulo 60, quando o protagonista, de volta de sua viagem à Europa 

continental, conversa com ela e tenta saber se Agnes tem pretendentes. Agnes é a outra 

pessoa importante para David que o chama de Trot, pois conheceu-o depois que a tia já lhe 

havia rebatizado. Quando Agnes o revê, depois de anos, ela diz: “I am so rejoiced to see 

you, Trotwood!”131. Todos os outros personagens que participam da idade madura do 

protagonista e que lhe são importantes chamam-lhe de David, ou Copperfield, pois 

conheceram-no ainda criança, antes de ter sido tomado sob o encargo de Betsey Trotwood: 

Mr. Micawber, Mr. Peggotty, Peggotty, Mr. Barkins, Traddles...  

Moretti, ao estudar o formato de conto de fadas do romance de formação inglês, 

entre eles David Copperfield, afirma que o protagonista, após ser exilado de sua pátria, ou 

lar, involuntariamente (ou seja, após ser excluído de sua identidade primeira) parte em uma 

jornada errática até que, se ele se comportar e suportar disciplinadamente o processo, 

poderá voltar para o seu lar e ser reconhecido pelo que sempre foi132. Até então, em sua 

jornada, ele conhecerá lugares corrompidos e diversos tipos de pessoa, mas nesse período 

David não é ele mesmo (pois está fora do seu lar), e Dora é o exemplo máximo de quão 

fracassados podem ser os relacionamentos do protagonista com pessoas que ele conheceu 

no período de sua jornada em que não era ele mesmo133. Esta Dora, que teve de ser 

silenciada com uma morte conveniente, para não pôr a perder todo o trajeto de David, 

chama-o não por “David” nem “Davy”, como o faziam os personagens que o protagonista 

conheceu na sua infância e que participam da sua vida até o final da narrativa. Ela 

tampouco chamava-o de Trotwood, nome pelo qual sua querida tia o chamava, além de 

Agnes, que o conhecera quando criança e que lhe fora apresentada pelo intermédio da 

protetora Betsey Trotwood. Esta Dora, que David conheceu por conta própria, quando 
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residia em Londres e aprendia sua profissão jurídico-burocrática (que depois ele 

abandonará pela literatura), ela chamava-o pelo carinhoso apelido de “Doady”. 

 No início do capítulo 3 de O apanhador, Holden — que está nos contando um 

acontecimento de sua vida e, através do relato deste acontecimento, um pouco de sua vida, 

de modo não cronológico e não ordenado, como David — diz que é um mentiroso: 
‘I’m the most terrific liar you ever saw in your life. It’s awful. If I’m on my way 
to the store to buy a magazine, even, and somebody asks me where I’m going, 
I’m liable to say I’m going to the opera. It’s terrible. So when I told old Spencer I 
had to go to the gym to get my equipment and stuff, that was a sheer lie. I don’t 
even keep my goddam equipment in the gym”134.  
 

Ele refere-se ao modo como conseguiu se despedir do professor Spencer, no 

capítulo 2, quando este estava lhe dando um sermão. Aparentemente não é uma mentira 

séria, inventar uma desculpa para se livrar de alguém, mas, ao longo da narrativa (à qual só 

temos acesso via Holden, isto é, só sabemos a visão dele das coisas) veremos que várias 

vezes ele mente, por várias razões. E, em vários episódios, são mentiras a respeito da sua 

identidade. 

 Ao sair do colégio, no trem para Nova York, ele conversa com uma senhora que 

revela ser a mãe de um colega seu do Pencey que, segundo ele conta para o leitor, é “o 

maior cretino” que já existiu. A senhora fica faceira e diz que vai contar ao filho que 

conheceu-o, e pergunta o seu nome. Holden diz chamar-se Rudolf Schmidt: “I didn’t feel 

like giving her my whole life-history. Rudolf Schmidt was the name of the janitor of our 

dorm”135. Quando ela pergunta-lhe se há algum problema de saúde na sua família, já que 

voltava para Nova York antes do início das férias (ela não sabia que ele fora expulso), 

Holden diz que não, que todos estão bem, apenas ele vai fazer uma operação para retirar um 

pequeno tumor no cérebro, o que deixa a mulher apavorada. Ele complementa a mentira: 

“Oh, I’ll be all right and everything! It’s near the outside. And it’s a very tiny one. They 

can make it out in about two minutes.’ Then I started reading this time-table I had in my 

pocket. Just to stop lying. Once I get started, I can go on for hours if I feel like it. No 

kidding. Hours”136. Quando a senhora desce e convida “Rudolf” para visitá-los durante o 

verão, na casa de praia da família, Holden agradece, mas diz que vai para a América do Sul 

com sua vó, o que é mentira: “Which was really a hot one, because my grandmother hardly 
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ever even goes out of the house, except maybe to go to a goddam matinée or something. 

But I wouldn’t visit that sonuvabictch Morrow for all the dough in the world, even if I was 

desperate”.137  

 Depois, quando já está no hotel e vê, pela janela, homens e mulheres em atividades 

sexuais que lhe parecem pervertidas, ele pensa em ligar para Jane e dizer para quem atender 

o telefone que é o tio dela: 
I started toying with the idea [...] of giving old Jane a buzz [...]  You weren’t 
supposed to call students up late at night, but I had it all figured out. I was going 
to tell whoever answered the phone that I was her uncle. I was going to say her 
aunt had just got killed in a car accident and I had to speak to her immediately138. 
  

No capítulo 9, começa a conversar com três garotas no bar do hotel em que estava 

hospedado — garotas que foram um tanto frias para com ele. Holden diz que seu nome é 

Jim Steele, “just for the hell of it”139. 

 Várias vezes Holden mente a sua idade, ou omite a sua minoridade na tentativa de, 

às custas de sua altura (ele é muito alto para dezesseis anos), conseguir bebida alcoólica. É 

o que ele explica para a Sra. Morrow, no trem, depois de perguntar se ela não aceita tomar 

um drinque no vagão-restaurante. No capítulo 13, porém, ao voltar para seu quarto de hotel, 

pensando em como é covarde (sente frio nas mãos e lembra-se de que suas luvas foram 

roubadas no colégio e se dá conta de que jamais seria capaz de brigar com a pessoa que lhe 

roubou as luvas, mesmo se soubesse quem era), o ascensorista pergunta se ele está 

interessado em um “rabo-de-saia” (uma prostituta) e pergunta a sua idade. Holden diz que 

tem vinte e dois anos. Aparentemente o ascensorista não acredita, mas responde: “Uh-huh. 

Well, how ‘bout it? Y’innarested?”140. Quando a prostituta Sunny, que tem feições infantis, 

chega ao seu quarto, ele não tem vontade nenhuma de fazer amor com ela. Ela tenta animá-

lo, dizendo que não tem toda a noite, e tira o vestido. Holden tenta esquivar-se, dizendo que 

lhe pagará de todo jeito, mas ela não parece convencida. Ele não consegue explicar as 

verdadeiras motivações que o tornam incapaz de manter relações com ela, e justifica-se 

com uma mentira: “The thing is, I had an operation very recently.’ ‘Yeah? Where?’ ‘On my 

wuddayacallit — my clavichord.’”141. Depois de não transar com a prostituta e pagar-lhe 

                                                           
137 Ibid., p. 62. 
138 Ibid., p. 67. 
139 Ibid., p. 77. 
140 Ibid., p. 96. 
141 Ibid., p. 10. 



 138

cinco dólares, quando ela estava cobrando 10 (pois cinco dólares era o combinado), e de 

Maurice, o cafetão, invadir o quarto e dar-lhe uma surra, até conseguir reaver os cinco 

dólares que faltavam, Holden finge uma dramática cena de Western: 
[...] I sort of started pretending I had a bullet in my guts. Old Maurice had 
plugged me. Now I was on the way to the bathroom to get a good shot of bourbon 
or something to steady my nerves and help me really go into action. I pictured 
myself coming out of the goddam bathroom, dressed and all, with my automatic 
in my pocket, and staggering aroung a little bit. Then I’d walk downstairs [...]. I’d 
ring the elevator bell. As soon as old Maurice opened the doors, he’d see me with 
the automatic in my hand and he’d start screaming at me [...], to leave him alone. 
But I’d plug him anyway. Six shots right through his fat hairy belly. [...] Then I’d 
crawl back to my room and call up Jane and have her come over and bandage up 
my guts. I pictured her holding a cigarette for me to smoke while I was bleeding 
and all.142 
 

 Na estação de trem, ele diz à freira professora de inglês que é aluno do colégio 

Pencey, quando esta lhe pergunta em qual o seu colégio. Mas ele já não é exatamente aluno 

do Pencey, pois foi expulso e até já foi embora do colégio. 

 No capítulo 20, sentado em meio à multidão de um bar e já bêbado — era um bar 

que servia bebida para menores —, ele espera que a música ao vivo inicie e começa a 

fingir, novamente, que tem uma bala no estômago. 
When I was really drunk, I started that stupid business with the bullets in my guts 
again. I was the only guy at the bar with a bullet in their guts. I kept putting my 
hand under my jacket, on my stomach and all, to keep the blood from dripping all 
over the place. I didn’t want anybody to know I was even wounded. I was 
concealing the fact that I was a wounded sonuvabitch143.  

 
No banheiro deste bar, enquanto fala com o pianista, e este sugere que vá para casa 

e pergunta quantos anos ele tem, Holden diz, parte ironicamente, que tem oitenta e seis144. 

Quando vai pegar suas coisas para ir embora e convida a senhora do chapeleiro — que fora 

gentil com ele — para sair, ela não aceita. “She said she was old enough to be my mother 

and all. I showed her my goddam grey hair and told her I was forty-two — I was only 

horsing around, naturally”145. 

 Quando ele finalmente vai ao Central Park procurar pelos patos, demora para achar 

o lago que antigamente conhecia tão bem e não encontra nenhuma ave, mas, em 

compensação, sente frio e fica imaginando como seria se morresse de pneumonia: 

                                                           
142 Ibid., p. 109. 
143 Ibid., p. 156. 
144 Ibid., p. 159. 
145 Ibid., p. 159. 



 139

I thought probably I’d get pneumonia and die. I started picturing millions of jerks 
coming to my funeral and all. My grandfather from Detroit, [...] and my aunts — 
I have about fifty aunts — and all my lousy cousins. [...] They all came when 
Allie died, the whole goddam stupid bunch of them [...]. I kept worrying that I 
was getting pneumonia, with all those hunks of ice in my hair, and that I was 
going to die. I felt sorry as hell for my mother and father. Especially my mother, 
because she still isn’t over my brother Allie yet. I kept picturing her not knowing 
what to do with all my suits and athletic equipment and all. The only good thing, 
I knew she wouldn’t let old Phoebe come to my goddam funeral because she was 
only a little kid. [...]. Then I thought about the whole bunch of them sticking me 
in a goddam cemetery and all, with my name on this tombstone and all. 
Surrounded by dead guys146. 
 

 Quando, no final do livro, Holden resolve visitar sua casa — Phoebe, sobretudo — 

escondido de seus pais, ele tem a sorte de que o velho ascensorista, Pete, não estava 

trabalhando. Estava lá um homem que ele nunca tinha visto, que não o conhecia e não 

delataria sua presença. Holden diz que vai nos Dicksteins, os vizinhos de porta da sua 

família. O ascensorista responde que eles não estão, mas Holden diz que vai esperá-los, 

pois é sobrinho deles. O ascensorista pede que espere no lobby, mas ele engana o porteiro, 

com uma mentira na ponta da língua: “I’d like to — I really would,’ I said. ‘But I have a 

bad leg. I have to hold it in a certain position. I think I’d better sit down in the chair outside 

their door”147. O outro parece não entender, mas concorda em levá-lo até o andar dos 

Dicksteins (e dos Caulfield). Holden conclui: “It’s funny. All you have to do is say 

something nobody understands and they’ll do practically anything you want them to. I got 

off at our floor — limping like a bastard [...]”148. 

 Quando está esperando por Phoebe na saída do museu, ele imagina que talvez seja a 

última vez que a veja, assim como a quaisquer outros membros de sua família:  
 
I thought how it might be the last time I’d ever see her again. Any of my 
relatives, I mean. I figured I’d probably see them again, but not for years. I might 
come home when I was about thirty-five, I figured, in case somebody got sick 
and wanted to see me before they died, but that would be the only reason I’d 
leave my cabin and come back. I even started picturing how it would be when I 
came back. I knew my mother’d get nervous as hell and start to cry and beg me to 
stay home and not go back to my cabin, but I’d go anyway. I’d be as casual as 
hell. I’d make her calm down, and then I’d go over to the other side of the living-
room and take out this cigarette case and light a cigarette, cool as hell. I’d ask 
them all to visit me sometime if they wanted to, but I wouldn’t insist or 
anything.149  
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 Ele imagina uma realidade na qual pudesse proteger os seus irmãos da corrupção 

mundana e da hipocrisia da sociedade: 
What I’d do, I’d let old Phoebe come out and visit me in the summer-time and on 
Christmas vacation and Easter vacation. And I’d let D.B. come out and visit me 
for a while if he wanted a nice, quiet place for his writing, but he couldn’t write 
any movies in my cabin, only stories and books. I’d have this rule that nobody 
could do anything phoney when they visited me. If anybody tried to do anything 
phoney, they couldn’t stay.150 
 

Tanto no caso de David como no caso de Holden, as trocas de identidade e nome 

ocorrem em função de viagens, quando os protagonistas distanciam-se do seu habitat 

natural e se vêem cercados de pessoas novas. 

Holden, às vezes para se safar rapidamente de situações frente a outras pessoas, mente 

sobre seu nome e identidade, não vai para casa e fica vivendo, por poucos dias, como 

alguém que não tem família nem lar. Sobretudo, fica imaginando situações e construindo 

imagens de como seria se ele pudesse se distanciar de sua família e, neste sentido, forjar um 

novo tipo de vida para si. Ao contrário de David, que tem sua “identidade” na forma do 

nome, mudada por questões que transcendem a sua vontade, Holden, por várias razões e, às 

vezes, por nenhuma razão direta, mente sobre sua identidade, finge que sua vida é outra, 

imagina situações, como que abrindo mão voluntariamente de sua identidade e 

personalidade (ainda que temporariamente, como um jogo ou uma experiência). David, por 

sua vez, se vê sem pai nem mãe e é adotado por uma tia que lhe dá uma espécie de novo 

nome (o personagem é, de certo modo, obrigado a renascer e recomeçar sua vida). Ele 

consegue lidar sem grandes choques com este novo nome (Trotwood), mas o “Doady”, 

apelido infantil pelo qual Dora o chamava, vai representar uma escolha errada feita pelo 

protagonista, uma escolha errada porque não convinha aos ideais sérios e responsáveis da 

Inglaterra de meados do século XIX. Se David por vezes desgarra-se da sua identidade de 

filho de família classe média interiorana é por questões totalmente externas à sua vontade, e 

não para deliberadamente testar a si mesmo, como faz Holden. 

Talvez esta diferença da perda/troca de identidade dos protagonistas possa ser 

interpretada em cotejo com a idéia de classe social, em relação à dificuldade que é, no 

século XX, para a burguesia, forjar um romance de formação. O Holden burguês, enquanto 

classe, já tem seu lugar definido. Entretanto, Holden não concorda com os desígnios de seu 

pai, que quer vê-lo um advogado formado (voltaremos a este aspecto posteriormente). 
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Assim, se a classe e o status social de Holden não deixam dúvidas quanto ao lugar que lhe é 

destinado, o protagonista, entretanto, tem suas dúvidas. Enquanto isso, David — 

representante da classe média, sem pais — precisava lutar para encontrar seu caminho, 

profissão e identidade. Entretanto, se individualmente o seu percurso em busca da 

identidade é trabalhoso e penoso (embora David enfrente tudo com alegre disciplina e 

resignação), observando a situação em perspectiva vemos que a forte moral da época 

indicava quais os caminhos que ele devia tentar percorrer, e de quais se manter afastado. Já 

Holden parece precisar forjar situações de confusão ou perda de identidade (troca de nome), 

parece precisar perder-se voluntariamente para poder se encontrar, para poder decidir sobre 

a sua identidade e seu lugar no mundo (que, enquanto classe, é pré-estabelecido). 

 
 
4.1.6 Iniciação amorosa 

Le caractère de l’amour véritable 
offre de constantes similitudes avec l’enfance: 

il en a l’irréflexion, l’imprudence, la dissipation, 
le rire et les pleurs. 

 
Les illusions perdues, Balzac 

 
Se num momento como aquele 

não tivesse havido amor 
no coração do rapaz, 
quando teria havido? 

 

                                                                                                                                                                                

Os irmãos Karamázov, Dostoiévski 
  

A iniciação amorosa — em geral dialeticamente exemplificada por mais de um 

relacionamento — é um dos elementos que fatalmente caracterizam os romances de 

formação, segundo a grande maioria dos teóricos. Moretti esmiúça o significado deste 

elemento e vê nele uma simbologia do pacto indivíduo-sociedade que se constitui no final 

dos romances de formação clássicos. Por isso muitos dos Bildungsromane clássicos, como 

Orgulho e preconceito, de Jane Austen, segundo Moretti, terminam em casamento: não se 

trata apenas da fundação e início de um núcleo familiar, mas o pacto entre o indivíduo e o 

mundo, o recíproco consentimento que encontra no duplo “sim” do casamento uma 

inexorável condensação simbólica. Trata-se do casamento enquanto metáfora do contrato 

social.151 A idéia do casamento, ou da iniciação amorosa, também reflete a progressiva 

 
150 Ibid., p. 211. 
151 MORETTI. op. cit. p. 22. 
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maturidade do protagonista para aceitar, tratar e amar aquilo que é diferente de si (de certo 

modo, uma superação da instância adolescente). Como prevê Bakhtin, “No amor, o homem 

tende a superar a si mesmo, orientando-se pelos valores determinados e governados pela 

ascendência alheia [...]152”. Igualmente, não se deve esquecer, que a iniciação amorosa ou 

casamento é o primeiro passo no caminho da geração de uma família e de descendentes — 

ou seja: o primeiro passo para o protagonista transmitir suas idéias para outras pessoas e 

semear sua herança intelectual, moral, etc153.  

A primeira mulher com a qual David desenvolve algum vínculo afetivo — fora sua 

mãe e Peggotty — é a pequena Emily, que ele conhece quando vai passar uns dias em 

Yarmouth, por ocasião do casamento de sua mãe com o Sr. Murdstone. Emily tem a idade 

dele e também é órfã, de pai e de mãe. A primeira impressão que ele tem dela é a de “[...] a 

most beautiful little girl (or I thought her so), with a necklace of blue beads on, who 

wouldn’t let me kiss her when I offered to, but ran away and hid herself”154. Eles começam 

a brincar juntos, catam conchas na beira da praia e conversam sobre seus respectivos pais, 

que nunca conheceram. 
I immediately went into an explanation how I had never seen my own father; and 
how my mother and I had always lived by ourselves in the happiest state 
imaginable, and lived so then, and always meant to live so [...]. But there were 
some differences between Emily’s orphanhood and mine, it appeared. She had 
lost her mother before her father; and where her father’s grave was no one knew, 
except that it was somewhere in the depths of the sea. ‘Besides,’ said Em’ly, [...] 
‘your father was a gentleman and your mother is a lady; and my father was a 
fisherman and my mother was a fisherman’s daughter, and my uncle Dan is a 
fisherman.’155 
 

 Bancaud-Maënen salienta que muitas vezes, na literatura do século XVIII, o amor 

era problemático pois esbarrava em restrições sociais ou de classe. Este aspecto aparece de 

forma sutil em David Copperfield, tanto no que tange a Emily, filha de pescadores, como a 

Dora, cujo pai, antes de morrer, se opusera ao namoro de David com sua filha (que, sendo 

de classe mais alta, chegara até mesmo a estudar na França).  

Quanto a Emily, o tempo passa, e a visão que David adulto tem deste namoro de 

infância é a de um amor totalmente puro e imaculado, que o tempo e as circunstâncias 
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encarregaram-se de esmorecer. As barreiras sociais não aparecem no romance como um 

fator de atuação positiva e explícita. 
Of course I was in love with little Em’ly. I am sure I loved that baby as truly, 
quite as tenderly, with greater purity and more disinterestedness, than can enter 
into the best love of a later time of life, high and ennobling as it is. I am sure my 
fancy raised up something round that blue-eyed mite of a child, which 
etherealized, and made a very angel of her. [...] I told Em’ly I adored her, and that 
unlesss she confessed she adored me I should be reduced to the necessity of 
killing myself with a sword. She said she did, and I have no doubt she did. As to 
any sense of inequality, or youthfulness, or other difficulty in our way, little 
Em’ly and I had no such trouble, because we had no future. We made no more 
provision for growing older, than we did for growing younger156. 
 

 Depois de perder a sua mãe e enquanto o Sr. Murdstone não decide o que fazer com 

David, Peggotty pede licença para levá-lo a Yarmouth por uns dias (passaram-se um, dois 

anos desde que ele e Emily se conheceram). Ambos estão mais crescidos e uma espécie de 

embaraço se interpõe.  
A figure appeared in the distance before long, and I soon knew it to be Em’ly, 
who was a little creature still in stature, though she was grown. But when she 
drew nearer, and I saw her blue eyes looking bluer, and her dimpled face looking 
brighter, and her whole self prettier and gayer, a curious feeling came over me 
that made me pretend not to know her. [...] She saw me well enough; but instead 
of turning round and calling after me, ran away laughing. This obliged me to run 
after her, and she ran so fast that we were very near the cottage before I caught 
her. ‘Oh, it’s you, is it?’ said little Em’ly. ‘Why, you knew who it was, Em’ly?,’ 
said I. ‘And didn’t you know who it was?’ said Em’ly157.  
 

 Esta estada de David não é como a primeira, em que eles catavam conchas na praia 

juntos. A diferença de sexo parece se colocar entre eles: não são mais duas crianças, mas 

um menino e uma menina, criados diferentemente. Emily parece perceber isso melhor do 

que David — que sente falta da sua companheira de brincadeiras — e compreende que esse 

é o curso natural das coisas.  
[...] little Em’ly [...]  had tasks to learn, and needlework to do; and was absent 
during the greater part of each day. But I felt that we should not have had these 
old wanderings, even if it had been otherwise. Wild and full of childish whims as 
Em’ly was, she was more of a little woman than I supposed. She seemed to have 
got a great distance away from me, in little more than a year. She liked me, but 
she laughed at me, and tormented me; [...] The best times were when she sat 
quietly at work in the doorway, and I sat on the wooden steps at her feet, reading 
to her.158 
 

 Quando, nesta mesma viagem, Peggotty se casa, David fica feliz, mas, por um lado, 

sente que a perdeu. E, de certo modo, faz uma identificação entre Peggotty e Emily: “I felt 
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then, for the first time, that I had lost Peggotty. I should have gone to bed with a sore heart 

indeed under any other roof but that which sheltered little Em’ly’s head”159. Em um certo 

sentido a presença de Emily consola-o da perda de Peggotty, que, afinal, desempenhava 

para ele um papel materno e feminino. A partir daí, com a ida de David para Londres e, 

posteriormente, para Dover, quando vai morar com sua tia (que não simpatizava com 

Peggotty desde a época do nascimento de David, o que só mudará aos poucos com o 

convívio em função deste mesmo David), ele e Emily se distanciam. Ele sabe dela apenas 

pelas cartas de Peggotty: “[...] little Emily wouldn’t send her love, but said that Peggotty 

might send it, if she liked”160. Posteriormente, Emily fica noiva de Ham, e David fica muito 

contente por eles, de modo que o namoro de criança entre os dois parece ficar naturalmente 

para trás, como se fosse isso que estivesse programado para acontecer. O que vai chocar 

David e decepcioná-lo duplamente é quando Emily foge com Steerforth, desafiando a 

moral vitoriana sob vários aspectos: envolvendo-se com alguém de uma classe superior 

(muito superior) à sua, fora do casamento, e desafiando os preceitos de sua família. Seja por 

isso ou não, David e Emily nunca mais conversam, depois do episódio da fuga: David ajuda 

o Sr. Peggotty a encontrá-la, a vê, de soslaio, por entre a porta quando tio e sobrinha 

finalmente se encontram, mas, por alguma razão, Dickens não quis confrontar diretamente 

o seu herói com o primeiro amor de sua vida, depois que Emily perdera a ingenuidade. 

Quando David passa a viver em Canterbury, na casa do viúvo Sr. Wickfield, 

começa a conviver em regime fraternal com Agnes, filha do dono da casa. Agnes é a 

responsável pela administração doméstica, ainda que tenha apenas a idade de David. Os 

dois se tornarão amigos imediatamente, e a primeira visão que ele tem dela é a de uma 

tranqüila encarnação da responsabilidade:   
[...] a girl of my own age came quickly out and kissed him. [...] Although her face 
was quite bright and happy, there was a tranquility about it, and about her — a 
quiet, good, calm spirit, that I never have forgotten; and I shall never forget. [...] 
She had a little basket-trifle hanging at her side, with keys in it; and she looked as 
staid and as discreet a housekeeper as the old house could have. She listened to 
her father as he told her about me, with a pleasant face; and when he had 
concluded, proposed to my aunt that we should go upstairs and see my room. We 
all went together, she before us.161 
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 É esta responsabilidade agradável e segura que David vai admirar toda a vida em 

Agnes. É ela quem cuida dele e coloca um bife no seu olho quando ele apanha em uma 

briga de guris. É desta responsabilidade feminina inata que David se ressentirá no seu 

casamento com a totalmente imatura Dora. Por enquanto, entretanto, ele adora Agnes 

apenas como irmã.  

No período em que viveu com os Wickfield, em Canterbury, ele se apaixona por 

uma moça, a Srta. Shepherd: 
Miss Shepherd is a boarder at the Misses Nettingalls’ establishment. I adore Miss 
Shepherd. [...] The Misses Nettingalls’ young ladies come to the Cathedral too. I 
cannot look upon my book, for I must look upon Miss Shepherd. [...] In the 
service I mentally insert Miss Shepherd’s name; I put her in among the Royal 
Family. At home, in my own room, I am sometimes moved to cry out, ‘Oh, Miss 
Shepherd!’, in a transport of love. For some time, I am doubtful of Miss 
Shepherd’s feelings, but, at length, fate being propitious, we meet at the dancing-
school. I have Miss Shepherd for my partner. I touch Miss Shepherd’s glove, and 
feel a thrill go up the right arm of my jacket, and come out at my hair. [...] Miss 
Shepherd and myself live but to be united. [...] Once, I kiss Miss Shepherd in the 
cloak room. Ecstasy!162  
 

 Vendo a paixão em retrospecto, ele mostra, alegremente, que ela foi um capricho da 

juventude, pelo qual ele tem carinho, e não ressentimento, já que fez parte de sua vida: 
 
 Miss Shepherd being the one pervading theme and vision of my life, how do I 
ever come to break with her? I can’t conceive. And yet a coolness grows between 
Miss Shepherd and myself. [...] At last, one day, I meet the Misses Nettingalls’ 
establishment out walking. Miss Shepherd makes a face as she goes by and 
laughs to her companion. All is over. The devotion of a life — it seems a life, it is 
all the same — is at an end; Miss Shepherd comes out of the morning service, 
and the Royal Family know her no more.163 
 

Neste mesmo grupo de relacionamentos idealizados da adolescência, trágicos e 

vistos pelo narrador com bom humor de algo que está completamente resolvido é que 

David também coloca sua paixão pela Srta. Larkins, uma moça mais velha do que ele:  
 
Perhaps the eldest Miss Larkins may be about thirty. My passion for her is 
beyond all bounds. [...] I spend a good deal of my own spare time in walking up 
and down to meet her. If I can bow to her once in the day [...] I am happy. [...] 
My passion takes away my appetite, and makes me wear my newest silk 
neckerchief continually. [...] I think continually about my age. Say I am 
seventeen, and say that seventeen is young for the eldest Miss Larkins, what of 
that?164 
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 Ele imagina como seria se todos ao seu redor abençoassem seu amor pela Srta. 

Larkins, inclusive ela. Em uma festa, chega mesmo a dançar com s jovem e, alguns dias 

depois, fica sabendo através de Agnes que a Srta. Larkins casou-se com um oficial. David 

vê tudo isso com bom humor, ao mesmo tempo que consegue passar ao leitor o desespero 

que sentiu na ocasião. “I am terribly dejected for about a week or two. I take off my ring, I 

wear my worst clothes, I use no bear’s grease, and I frequently lament over the late Miss 

Larkins’s faded flower”165. 

 David começa a trabalhar com o Sr. Spenlow, no ramo de cartórios, e um dia vai 

como visita à casa dele e conhece a sua filha, Dora, que se parece com uma boneca. David 

fica encantado e apaixona-se. No aniversário de Dora, ele é convidado para um piquenique. 

Prepara-se com cuidado e, uma vez na festa, sente ciúmes de todos que roubam a atenção 

da aniversariante, até mesmo das mulheres e principalmente de um homem de bigode ruivo. 

Em retribuição, começa a provocar ciúmes em Dora, dando atenção a uma moça que lá 

estava. Com um cutucão da Srta. Mills, uma moça mais velha e muito amiga de Dora, os 

dois fazem as pazes, param com as provocações e David se sente inacreditavelmente feliz. 

Alguns dias depois, declara-se para a mimada e manhosa Dora: 
Don’t know how I did it. I did it in a moment. [...] I had Dora in my arms. I was 
full of eloquence. I never stopped for a word. I told her how I loved her. I told her 
I should die without her. [...] When Dora hung her head and cried and trembled, 
my eloquence increased so much the more. If she would like me to die for her, 
she had but to say the word, and I was ready. [...] Lovers had loved before, and 
lovers would love again; but no lover had ever loved, might, could, would or 
should ever love, as I loved Dora.166 
 

 Ao relembrar-se dos primórdios do seu namoro, que evoluiria para um casamento, o 

narrador trai sua visão madura, por vezes, e intriga o leitor, antecipando alguma coisa: 

“What an idle time! What an unsubstantial, happy, foolish time! Of all the times of mine 

that Time has in his grip, there is none that in one retrospect I can smile at half so much, 

and think of half so tenderly”167. Mesmo apaixonado por Dora, David continua pensando 

em Agnes como um elemento de subsistência de sua vida, necessário à sua tranqüilidade e 

paz. 

 David identifica em Agnes uma idéia positiva e acolhedora de lar, que não é, de 

modo algum, o ponto forte de sua relação com Dora. Agnes é-lhe necessária até mesmo no 
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episódio em que sua tia perde seu dinheiro e a família precisa rever seus gastos. É ela quem 

sugere que ele procure o Dr. Strong, seu antigo professor, em busca de trabalho e, 

efetivamente, David se torna ajudante dele na preparação de um dicionário: “Wherever 

Agnes was, some agreeable token of her noiseless presence seemed inseparable from the 

place”168. Ele relembra como foi quando confidenciou sobre Dora a Agnes, e a 

benevolência e amizade desinteressadas desta última: 
And how she spoke to me of Dora, sitting at the window in the dark; listened to 
my praises of her; praised again, and round the little fairy-figure shed some 
glimpses of her own pure light, that made it yet more precious and more innocent 
to me! Oh, Agnes, sister of my boyhood, if I had known then, what I knew long 
afterwards!169.  
 

O comportamento de Dora, de uma criança dengosa, que tanto fascina David, 

mostra-se um empecilho para o lado prático da vida:  
‘Oh, please don’t be practical!’ said Dora coaxingly. ‘Because it frightens me so!’ 
‘Sweetheart!’ I returned; ‘there is nothing to alarm you in all this. I want you to 
think of it quite differently. I want to make it nerve you, and inspire you, Dora!’ 
‘Oh, but that’s so shocking!'’cried Dora. ‘My love, no. Perseverance and strength 
of character will enable us to bear much worse things.’ ‘But I haven’t got any 
strength at all,’ said Dora, shaking her curls.170 
 

 David ainda não percebeu que precisa de uma mulher que divida os encargos da 

vida com ele, e não uma criança a quem ele tem de ensinar tudo. Por enquanto, ele ainda 

pensa que será possível “educar” Dora ao longo do casamento deles. 

 O fato de que a pessoa talhada para se casar com David era Agnes, e não Dora, é 

claro para várias pessoas, uma delas Sr. Micawber. David encontra-o na casa do Sr. 

Wickfield e de Agnes, e, ao saber por David de sua namorada, Dora, o Sr. Micawber diz: 

“If you had not assured us, my dear Copperfield, on the occasion of that agreeable 

afternoon we had the happiness of passing with you, that D was your favorite letter,’ said 

Mr. Micawber, ‘I should unquestionably have supposed that A had been so’”171. Agnes 

também parece perceber que a confiança que David deposita nela, na verdade, deveria ser 

depositada na sua noiva. Por ocasião da morte do Sr. Spenlow (que, antes de morrer, 

descobrira a correspondência secreta entre sua filha e David, e não gostara nem um pouco), 

ele vai consolar-se com Agnes sobre sua situação: “‘Now, my  reliance is on you.’ ‘But it 

must not be on me, Trotwood,’ returned Agnes with a pleasant smile. “It must be on some 
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one else.’ ‘On Dora?’ said I. ‘Assuredly’”172. David então explica para Agnes como Dora é, 

como tem pouca temperança e vontade para aprender coisas práticas da vida, e Agnes, 

compreensiva, ao invés de criticar “sua rival”, de certo modo, dá-lhe razão, tenta até mesmo 

justificar para David o comportamento da menina,  pois, serenamente, sabe que as coisas 

são do jeito que devem ser e que não adianta apressar o curso natural dos acontecimentos. 

Até mesmo Uriah Heep percebe que a ligação que há entre Agnes (em relação a quem ele 

tem segundas intenções) e David vai além da fraternidade. No capítulo 39, em uma 

conversa inconveniente, quando David visita os Wickfield (Uriah já começara a se apoderar 

da casa), ele diz, servilmente, que David é um poderoso rival, e este fica ofendido, achando 

um absurdo que Heep pense que há algo além do sentimento de irmão-irmã entre ele e 

Agnes. 

 É Agnes quem sugere a David que fale com as tias de Dora (que passaram a ser suas 

guardiãs depois da morte de seu pai). Até mesmo Dora, na sua aparente estupidez e 

incapacidade de compreender as coisas, entende quão perto seu papel e o de Agnes estão na 

vida de David, tanto que ela tem receio de conhecer Agnes. Depois que isso acontece, Dora 

pergunta a David qual é mesmo o parentesco entre ele e Agnes. Ele explica-lhe que não há 

um parentesco sangüíneo, mas que eles cresceram como irmãos. Dora imediatamente diz 

que não sabe como ele pôde apaixonar-se por ela173. Quando ela e David se casam, ela o faz 

tremendo e segurando a mão de Agnes, em busca de apoio (também estão presentes na 

cerimônia a tia Betsey e Peggotty: as figuras femininas importantes para David estão todas 

lá — salvo Emily — e formam como que um cinturão de bondade feminina em torno do 

herói). 

Mais tarde, já com um certo tempo de casados, Dora comenta que teria sido bom 

para ela se tivesse ido passar um ano em companhia de Agnes, para aprender como gerir 

uma casa. O dia-a-dia do casamento de David continua desorganizado, pois Dora, aquela 

Dora que não compreende a passagem do tempo e que insiste em ser chamada de mulher-

criança, não é capaz de gerir uma casa e orientar os empregados. David tenta, mais uma 

vez, formar o caráter de sua mulher, sendo sério quando ela se torna leviana, mas, ao fim de 
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certo tempo, desiste, considerando que talvez o caráter dela já estivesse formado. Ele tem 

novamente o sentimento de algo faltando, e termina por pensar em Agnes:  
I loved my wife dearly, and I was happy; but the happiness I had vaguely 
anticipated, once, was not the happiness I enjoyed, and there was always 
something wanting. [...] Between these two irreconcilable conclusions: the one, 
that what I felt was general and unavoidable; the other, that it was particular to 
me, and might have been different: I balanced curiously, with no distinct sense of 
their opposition to each other. When I thought of the airy dreams of youth that are 
incapable of realization, I thought of the better state preceding manhood that I 
had outgrown. And then the contented days with Agnes, in the dear old house, 
arose before me, like spectres of the dead, that might have some renewal in 
another world, but never never more could be reanimated here.174 
 

 Quando, no capítulo 45, Annie Strong, uma personagem secundária, jovem, casada 

com um ex-professor de David, bem mais velho, faz uma espécie de mea-culpa pública a 

respeito de um suposto envolvimento com seu primo, ela tece elogios públicos a seu 

marido: “If I were thankful to my husband for no more, instead of for so much, I should be 

thankful to him for having saved me from the first mistaken impulse of my undisciplined 

heart”175. Essas palavras ecoam para David, e ele fica pensativo: “I was thinking of all that 

had been said. My mind still running on some of the expressions used. ‘There can be no 

disparity in marriage like unsuitability of mind and purpose.’ ‘The first mistaken impulse of 

an undisciplined heart’”176. 

Quando Dora morre e David passa anos viajando, para espairecer, ele se dá conta de 

que só Agnes poderia dar-lhe o que ele precisava e que fora cego por não ver isso antes. Ele 

angustia-se, pensando que perdeu sua chance para sempre e que ela não lhe perdoaria por 

tê-la tratado apenas como irmã-amiga.  

 David vê a si mesmo como o primeiro beneficiado pela influência benéfica de 

Agnes. Quando ele vai morar e trabalhar em Londres e dá seu primeiro jantar no quarto 

onde mora, e se embriaga, é ela quem, encontrando-o no teatro, perto de dar vexame, 

manda, maternalmente, que ele vá para casa, deixando-o envergonhado no dia seguinte. 

 De certo modo, Dickens coloca na boca de um personagem secundário a idéia a 

respeito de afetos que vai guiar a formação amorosa de seu protagonista: quando o pai de 

Dora morre e esta vai morar com duas tias, David vai falar com elas, para obter permissão 

de ver a sua amada. Uma das tias, Srta. Lavinia, diz: 
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‘Affection,’ said Miss Lavinia, glancing at her sister for corroboration, which she 
gave in the form of a little nod to every clause, ‘mature affection, homage, 
devotion, does not easily express itself. Its voice is low. It is modest and retiring, 
it lies in ambush, waits and waits. Such is the mature fruit. Sometimes a life 
glides away, and finds it still ripening in the shade’177. 
 

 É o que acontece com David: ao fim de sua viagem, quase um auto-exílio de anos, 

ele percebe que amou a pessoa errada, que não amou a pessoa certa, e compreende que é 

tudo culpa sua:  
I could think of the past now, gravely, but not bitterly; and could contemplate the 
future in a brave spirit. Home, in its best sense, was for me no more. She in 
whom I might have inspired a dearer love, I had taught to be my sister. She would 
marry, and would have new claimants on her tenderness: and in doing it, would 
never know the love for her that had grown up in my heart. It was right that I 
should pay the forfeit of my headlong passion. What I reaped, I had sown.178 
 

 Quando David encontra Agnes pela primeira vez depois de sua revelação, ele a vê 

com novos olhos e tenta, através de perguntas, inquirir sobre como vai sua vida e reitera 

para ela o seu amor (mas, dando a entender seu amor fraterno, apenas): 
‘Whatever betides, whatever new ties you may form, whatever changes may 
come between us, I shall always look to you, and love you, as I do now, and have 
always done. You will always be my solace and resource as you have always 
been. Until I die, my dearest sister, I shall see you always before me, pointing 
upward!’179. 
 

 Um tempo depois do primeiro reencontro, antes do Natal (época simbólica para um 

nascimento, um novo começo), David finalmente declara-se para Agnes. Esta diz que tem 

algo para lhe falar: que o amou a vida toda. David e Agnes ficam felizes, de uma felicidade 

tranqüila, e trechos da descrição de seu idílio mostram como ele via em Agnes uma 

companheira com a qual podia contar e cujos conselhos podia seguir, quase uma mãe: “We 

stood together in the same old-fashioned window at night, when the moon was shining; 

Agnes with her quiet eyes raised up to it; I following her glance”180. 

 Eles, evidentemente, se casam, para alegria da tia Betsey, que não via a hora que seu 

sobrinho enxergasse o que era óbvio. O final da narrativa se aproxima. Nos dois últimos 

capítulos, David nos pinta uma imagem de uma casa cheia de filhos. Na verdade, o relato 

da vida familiar (incluindo também a tia e Peggotty, considerada da família) é o epílogo da 

sua narrativa: “And now my written story ends. I look back, once more — for the last time 

                                                           
177 Ibid., p. 567. 
178 Ibid., p. 792. 
179 Ibid., p. 803. 
180 Ibid., p. 824. 



 151

— before I close the leaves. I see myself, with Agnes at my side, journeying along the road 

of life. I see our children and our friends around us [...]”181. É com Agnes que ele encerra a 

narrativa, depois de, resumidamente, contar o que aconteceu com todos os personagens:  
And now, as I close my task, subduing my desire to linger yet, these faces fade 
away. But one face, shining on me like them and beyond them all. And that 
remains. I turn my head, and see it, in its beautiful serenity, beside me. My lamp 
burns low, and I have written far into the night; but the dear presence, without 
which I were nothing, bears me company. Oh Agnes, on my soul, so may thy face 
be by me when I close my life indeed; so may I, when realities are melting from 
me like shadows which I now dismiss, still find thee near me, pointing upward!182 
 

 David dissera a Agnes, ainda na juventude (capítulo 19), que ela seria sempre sua 

confidente e que se ela estivesse apaixonada por um pretendente eleito ele também saberia, 

pois ela contaria ou, pelo menos, deixaria que ele descobrisse por si mesmo183. Isto, no final 

da narrativa, finalmente se torna realidade. Agnes, dona de uma sabedoria incomum (e por 

vezes aparentemente irreal e impossível), que sabia que cada coisa tem seu tempo, esperou 

tranqüila que David se desse conta das coisas sozinho. Também no que tange ao próprio 

relacionamento deles Agnes mostra ter a sabedoria na qual David deve se espelhar.  

 

O período da vida de Holden que O apanhador cobre (e, mesmo assim, como já 

vimos, não se trata de uma narrativa autobiográfica cronológica, de início-meio-fim) é 

muito menor, em anos, que a narrativa de David Copperfield. Além disso, o narrador-

protagonista abandona o leitor em idade muito mais tenra do que faz David. Em grande 

parte é por isto que a iniciação amorosa que aparece em O apanhador é muito mais 

incipiente do que em David Copperfield. Em O apanhador o que vemos mais são traços 

afetivos de Holden e modos de relacionar-se com meninas que ainda estão em 

desenvolvimento ou latência. 

 Com dezesseis anos na década de 40, Holden freqüenta um colégio masculino no 

qual não é admitida a presença de garotas. A primeira personagem significante do universo 

afetivo-amoroso de Holden a ser apresentada é Jane Gallagher. De idade parelha à dele, ela 

foi sua vizinha de praia, e Holden lembra com especial carinho o fato de que, quando 

jogavam damas, Jane nunca movia as peças das fileiras de trás. Também costumavam jogar 
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golfe juntos (deviam ser da mesma classe social, embora Holden não fale diretamente sobre 

isso), e a relação deles, pelo que o protagonista relata, era bem pueril, já que jogos 

compunham a maior parte das atividades que compartilhavam. Ele parece identificar-se 

com ela enquanto criança sensível prejudicada pelo mundo dos adultos: lembra que o 

padrasto de Jane era meio estranho, que andava pelado pela casa na frente da enteada e que, 

uma vez, quando Holden perguntou se o padrasto já havia tentado “bancar o engraçadinho” 

com ela, Jane baixou a cabeça e chorou. Salinger não fornece nenhuma informação 

conclusiva a respeito da infância de Jane ou da natureza de suas relações com o padrasto, 

mas Holden diz para Stradlater, seu colega de quarto que vai sair com Jane: “ ‘She had a 

lousy childhood. I’m not kidding.’ That didn’t interest Stradlater, though. Only very sexy 

stuff interested him”184. Stradlater se arruma vaidosametne para sair com Jane — passa a 

brilhantina de Holden e veste o casaco deste. Enquanto isso, Holden, agitado, diz que vai 

descer para dar um alô para Jane, que estava esperando no saguão do dormitório. Ele fala 

isso três vezes, até que Stradlater pergunta por que ele não vai de uma vez cumprimentar a 

menina. Holden desiste, dizendo que não está com vontade, e termina só mandando um alô 

para sua amiga através de Stradlater e ficando com medo do que o seu colega de quarto — 

que sequer sabia o nome da menina direito, pois chamava-a de Jean — faria com Jane. 

Holden sabia como Stradlater podia ir longe com as moças, simplesmente não dando 

atenção aos pedidos destas para “parar”. O telefone de Jane era o único que Holden tinha 

anotado na sua agenda, além do número do escritório do seu pai e do professor Antolini. 

  Quando Stradlater retorna do encontro, Holden pressiona-o para contar o que se 

passou entre eles no carro e, como ele não conta — e não percebe o quanto Jane era 

importante para Holden —, este inicia uma briga com seu colega de quarto, a qual perderá e 

ocasionará sua saída mais cedo do Pencey. Durante suas perambulações em Nova York, 

várias vezes Holden pensa em telefonar para Jane, mas nunca chega a realizar a ligação. Ao 

longo da narrativa, o protagonista, suscitado por fatos concretos ou coisas que vê, tece 

considerações sobre relações amorosas, mulheres, etc. Como quando chega no seu quarto 

de hotel barato e, pela janela, enxerga os quartos de outra ala do hotel. Ele vê um homem se 

vestindo com roupas femininas e comportando-se como se fosse mulher. Em outro quarto, 

vê um homem e uma mulher, histéricos, rindo e esguichando água no rosto do outro com a 
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boca. Ele conclui que era a única pessoa normal (não-pervertida) no lugar. Entretanto, 

Holden admite que fica fascinado pela perversão, não consegue parar de olhar, mas, embora 

diga que na mente ele deve ser um maníaco sexual, diz que não poderia fazer essas coisas: 
I think if you don’t really like a girl, you shouldn’t horse around with her at all, 
and if you do like her, then you’re supposed to like her face, and if you like her 
face, you ought to be careful about doing crumby stuff to it, like squirting water 
all over it. It’s really too bad that so much crumby stuff is a lot of fun 
sometimes185. 
  

Ele não tem vergonha em admitir sua falta de experiência com sexo e, o que é mais 

importante, a dificuldade que tem em compreender sexo: não apenas como se faz e como 

funciona, mas o lugar que ocupa na vida das pessoas. 
Sex is somethingI really don’t understand too hot. You never know where the hell 
you are. I keep making up these sex rules for myself, and then I break them right 
away. Last year I made a rule that I was going to quit horsing around with girls 
that, deep down, gave me a pain in the ass. I broke it, though, the same week I 
made it — the same night, as a matter of fact. I spent the whole night necking 
with a terrible phoney named Anne Louise Sherman. Sex is something I just 
don’t understand. I swear to God I don’t.186 
 

 Depois de voyeuristicamente observar seus vizinhos, Holden pensa em ligar para 

Jane, mas não o faz. Admite, porém, que estava bastante excitado e lembra de ligar para 

uma moça chamada Faith Cavendish, cujo telefone um aluno de Princeton lhe dera, dizendo 

que ela não era exatamente uma prostituta, mas fazia programas de vez em quando. Ela não 

pode se encontrar com ele naquela noite, pois já era tarde. Quando ela propõe que façam 

algo no dia seguinte, ele diz que não pode. Depois de desligar, Holden se arrepende.  

 No capítulo 13, depois de passar por dois bares e vagar sozinho pela cidade, o 

ascensorista do hotel pergunta-lhe se ele quer uma companhia feminina, e Holden acaba 

aceitando, apesar de dizer que é contra os seus princípios, mas estava se sentindo muito 

sozinho. Ele se refere ao episódio como “I got in this big mess”187. No quarto, esperando 

pela prostituta, troca de camisa e fica nervoso. Pensa na sua virgindade: 
 
[...] I was a little nervous anyway. If you want to know the truth, I’m a virgin. I 
really am. I’ve had quite a few opportunities to lose my virginity and all, but I’ve 
never got around to it yet. Something always happens. For instance, if you’re at a 
girl’s house, her parents always come home at the wrong time — or you’re afraid 
they will. [...] The thing is, most of the time when you’re coming pretty close to 
doing it with a girl [...] she keeps telling you to stop. The trouble with me is, I 
stop. Most guys don’t. I can’t help it. You never know whether they really want 
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you to stop, or whether they’re just scared as hell, or whether they’re just telling 
you to stop so that if you do go through with it, the blame’ll be on you, not them. 
[...] They tell me to stop, so I stop. I always wish I hadn’t, after I take them home, 
but I keep doing it anyway188. 
 

 Holden conta que pensou que esta era sua grande chance, com a prostituta, que 

poderia ganhar alguma prática com ela, caso viesse algum dia a se casar. Lembra-se de um 

livro que lera que comparava o corpo da mulher com um violino, que necessitava um 

músico que o tocasse bem.  
In a way, that’s why I sort of wanted to get some practice in, in case I ever get 
married. Caulfield and his Magic Violin, boy. [...] I wouldn’t mind being pretty 
good at that stuff. Half the time, if you really want to know the truth, when I’m 
horsing around with a girl I have a helluva lot of trouble just finding what I’m 
looking for, for God’s sake, if you know what I mean. Take this girls that I just 
missed having sexual intercourse with, that I told you about. It took me about an 
hour to just get her goddam brassière off. By the time I did get it off, she was 
about ready to spit in my eye.189 
 

 Enquanto espera a prostituta, Holden torce para que tudo acabe de uma vez. Quando 

ela chega, vê que ela é bonita, pinta o cabelo e é jovem, muito jovem, tendo mais ou menos 

a sua idade. Quando, de repente, ela tira o vestido, ele não se sente excitado, pelo contrário: 

“I know you’re supposed to feel pretty sexy when somebody gets up and pulls their dress 

over their head, but I didn’t. Sexy was about the last thing I was feeling. I felt much more 

depressed than sexy”190. Eles acabam não mantendo nenhuma relação. Conforme já foi 

visto no subcapítulo 1.5., ele inventa desculpas para sua falta de vontade de manter relações 

com elas. Holden se assusta um pouco com os modos diretos da prostituta. Uma das coisas 

que lhe assusta é a sua tenra idade: “She was a pretty spooky kid. Even with that little bitty 

voice she had, she could sort of scare you a little bit. If she’d been a big old prostitute, with 

a lot of make-up on her face and all, she wouldn’t have been half as spooky”191. 

 A outra garota importante na vida afetiva de Holden — que, de certo modo, 

funciona como oposto de Jane — é Sally. Ele liga para ela no dia seguinte à visita da 

prostituta, logo após ter pensado — novamente — em ligar para Jane. Eles se conhecem há 

anos e trocam correspondência. Holden sabia que ela já estaria em casa, e não na escola, 

pois ela lhe enviara uma carta  semanas atrás. Ele diz que não era muito louco por ela e que, 

antigamente, na sua estupidez, achava-a inteligente, apenas porque ela sabia bastante sobre 

                                                           
188 Ibid., p. 97. 
189 Ibid., p. 98. 
190 Ibid., p. 99. 
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teatro e literatura. Segundo ele, quando alguém sabe muito sobre essas coisas, leva-se mais 

tempo para descobrir se são inteligentes ou não. Diz que teria descoberto muito antes a 

estupidez de Sally, se eles não passassem o tempo todo se beijando: ele sempre acha que a 

pessoa com quem está se beijando é inteligente.  

 No telefone, Sally é muito receptiva com Holden. Ele a convida para ir ao teatro, ela 

adora o convite e diz, entusiasmada, uma palavra que Holden detesta: “Grand”192. Sally 

conta-lhe de um aluno de Harvard e um cadete de West Point que andam lhe ligando, e 

Holden não parece gostar muito disso. Quando desligam, após terem combinado onde se 

encontrar, ele diz: “She gave me a pain in the ass, but she was very good-looking”193. A 

afirmativa sobre Sally ser bonita é corroborada pela opinião do professor Antolini, que a 

conhecia, quando este diz, após Holden contar que se encontrou com ela: “Helluva pretty 

girl”194.  

 No domingo, enquanto espera por Sally, Holden vê várias garotas com seus 

namorados e fica com pena delas ao pensar que podem vir a se casar com rapazes que não 

lêem. Quando Sally chega, ele esquece o mau humor em relação a ela: 
Finally, old Sally started coming up the stairs, and I started down to meet her. 
“She looked terrific. She really did. She had on this black coat and sort of a black 
beret. She hardly ever wore a hat, but that beret looked nice. The funny part is, I 
felt like marrying her the minute I saw her. I’m crazy. I didn’t even like her 
much, and yet all of a sudden I felt like I was in love with her and wanted to 
marry her. I swear to God I’m crazy195. 
 

No táxi, indo para o teatro, eles se beijam:  
We horsed around a little bit in the cab on the way over to the theatre. At first she 
didn’t want to, because she had her lipstick on and all, but I was being seductive 
as hell and she didn’t have any alternative. [...] Then, just to show you how crazy 
I am, when we were coming out of this big clinch, I told her I loved her and all. It 
was a lie, of course, but the thing is, I meant it when I said it. I’m crazy. I swear 
to God I am. ‘Oh, darling, I love you too,’ she said. Then, right in the same damn 
breath, she said, ‘Promise me you’ll let your hair grow. Crew cuts are getting 
corny. And your hair’s so lovely.’ Lovely my ass. 196 
 

 No teatro, durante o intervalo, saem para fumar cigarros “com os outros imbecis”. 

Holden, que já não gostava da peça que foram ver, mas escolhera-a porque sabia que Sally 

gostaria, diz que ela não falou muito no intervalo, pois estava ocupada sendo charmosa e 
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atraente. Ele se irrita quando Sally vê um rapaz tipo freqüentador da Ivy League, e diz que 

o conhece de algum lugar. Holden manda que ela vá lá dar um beijo para valer nele, e ela 

não gosta, mas então o sujeito vem falar com ela. Holden fica mais irritado com a conversa, 

que ele descreve: 
Then he and old Sally started talking about a lot of people they both knew. It was 
the phoniest conversation you ever heard in your life. They both kept thinking of 
places as fast as they could, then they’d think of somebody that lived there and 
mention their name. I was all set to puke when it was time to go sit again197. 
 

Holden trai um pouco de ciúme e insegurança ao falar do rapaz: “He didn’t hesitate 

to horn on my date, the bastard”198. Na saída do teatro, Holden está com raiva de Sally, mas 

aceita quando ela pede para ir patinar:  
‘You can rent those darling little skating skirts,’ old Sally said. [...] That’s why 
she was too hot to go. She wanted to see herself in one of those little skirts that 
just come down over their butt and all. So we went, and after they gave us our 
skates, they gave Sally this little blue butt-twitcher of a dress to wear. She really 
did look good in it, though. I have to admit it. And don’t think she didn’t know it. 
She kept walking ahead of me, so that I’d see how cute her little ass looked. It did 
look pretty cute, too. I have to admit it199. 
 

 Eles entram em um bar para tomar alguma coisa. Holden pergunta se ela detesta a 

escola, se ela não está cheia de tudo. Ela diz que não gosta, mas que também não detesta. 

Ele diz que, sim, detesta, e que ela precisava um dia ver uma escola de meninos, que são 

todos cretinos, e convida-a para ir para Massachusets, morar no meio do bosque (conforme 

já foi visto no subcapítulo 4.1.4). Ela recusa, dizendo que, para começar, eles são 

praticamente crianças, e que quando o dinheiro acabar podem passar fome. Holden acha 

que ela não quer ir com ele, mas ela diz que não é isso, que haverá tempo para fazer tudo o 

que ele quer depois que ele for à faculdade. Holden diz que não, que não haverá tempo: 
‘I said no, there wouldn’t be marvellous places to go to after I went to college and 
all. [...] It’d be entirely different. We’d have to go downstairs in elevators with 
suitcases and stuff. We’d have to phone up everybody and tell’em good-bye and 
send’em postcards from hotels and all. And I’d be working in some office, 
making a lot of dough, and riding to work in cabs and Madison Avenue buses, 
and reading newspapers, and playing bridge all the time, and going to the movies 
and seeing a lot of stupid shorts and coming attractions and newsreels. [...] It 
wouldn’t be the same at all. You don’t know what I mean at all.200  
 

 Eles discutem, até que Holden diz que ela é uma chata. 
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Boy, did she hit the ceiling when I said that. I know I shouldn’t’ve said it, and I 
probably wouldn’t’ve ordinarily, but she was depressing the hell out of me. 
Usually I never say crude things like that to girls. Boy, did she hit the ceiling. I 
apologized like a madman, but she wouldn’t accept my apology. She was even 
crying201.  
 

Eles acabam se separando sem fazer as pazes. 

 Holden lembra de Jane e recorda que, quando a conheceu, ela costumava sair com 

um tipo que era só músculos, nenhum cérebro. Na ocasião, ele, Holden, perguntou como é 

que ela podia sair com um “cretino” daqueles, e ela justificou o comportamento do rapaz 

dizendo que ele tinha um complexo de inferioridade, o que, na opinião de Holden, não 

impedia-o de ser um “cretino”. Ele conclui com o seguinte pensamento: 
Girls. You never know what they’re going to think [...] The trouble with girls is, 
if they like a boy, no matter how big a bastard he is, they’ll say he has an 
inferiority complex, and if they don’t like him, no matter how nice a guy he is, or 
how big an inferiority complex he has, they’ll say he’s conceited. Even smart 
girls do it202. 
 

 No capítulo 19, quando Holden tenta falar sobre sexo com Carl Luce, este explica 

que está namorando uma chinesa porque acha a filosofia oriental mais satisfatória que a 

ocidental. Holden implora para que ele explique o que isso significa e quando Luce começa 

a fazê-lo (embora, como já foi visto, não chegue a elucidar as dúvidas de Holden quanto ao 

sexo), ele se identifica: 
‘They simply happen to regard sex as both physical and a spiritual experience. If 
you think I’m —’ ‘So do I! So do I regard it as a wuddayacallit — a physical and 
spiritual experience and all. I really do. But it depends on who the hell I’m doing 
it with. [...] I know it’s supposed to be physical and spiritual, and artistic and all. 
But what I mean is, you can’t do it with everybody — every girl you neck with 
and all — and make it come out that way. Can you?203.  
 

Luce não se interessa muito por responder a Holden. Este diz: 
‘Maybe I’ll go to China. My sex life is lousy,’ I said. ‘Naturally. Your mind is 
immature.’ ‘It is. It really is. I know it,’ I said. ‘You know what the trouble is 
with me? I can never get really sexy — I mean really sexy — with a girl I don’t 
like a lot. I mean I have to like her a lot. If I don’t, I sort of lose my goddam 
desire for her and all. Boy, it really screws up my sex life something awful. My 
sex life stinks’204. 
 

 Se Holden vê em Jane uma companheira parecida consigo mesmo e, por isso, gosta 

dela, por outro lado, Sally é diferente de Jane e, conseqüentemente, de Holden. Este fica 
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perturbado com a atração que esta Sally, que lê muito, mas, segundo ele, não é inteligente, 

exerce sobre ele, mesmo sendo “hipócrita” às vezes, como quando faz o jogo social que 

Holden tanto detesta, como no intervalo do teatro. Ela também o atrai fisicamente, e, como 

ele não sabe explicar como funciona esta atração, diz que é louco quando relata que disse 

que a amava e quando convidou-a para fugir com ele. Vale lembrar que é Sally, e não Jane, 

quem ele convida para fugir para a Nova Inglaterra. Jane é uma boa lembrança, mas ele, o 

jovem que gosta das coisas que não mudam, como os índios do museu, não tem coragem de 

ligar para ela e correr o risco de ver que ela mudou e que ele está absolutamente sozinho no 

seu jeito de ser e de encarar o mundo. Holden tem curiosidade de saber se Jane ainda 

mantém as peças na fileira de trás do tabuleiro — pede que Stradlater pergunte isso para ela 

—, mas não quer correr o risco de se decepcionar. 

 Holden tem muita curiosidade sobre sexo. Está-se, afinal de contas, na ante-véspera 

da revolução sexual e de comportamento. Mas, se a libido da população — e dos jovens 

estudantes, sobretudo — está gradualmente aflorando e dirigindo-se para a referida 

revolução, o mesmo não acontece com as fontes oficiais de informação: as escolas ainda 

não têm educação sexual, sexo antes do casamento ainda é um tabu e a liberalidade do 

núcleo familiar quanto ao assunto ainda não aumentou. Conclusão: um garoto que nem 

Holden, que sabe que sexo existe, mas nunca o fez, tem milhares de dúvidas sobre como a 

coisa funciona, sobre qual o papel que tem na vida afetiva das pessoas, qual o papel deve 

ter na sua vida, e poucas respostas. Ele gostaria de perder logo sua virgindade (antes de a 

prostituta chegar, diz que gostaria que tudo terminasse de uma vez), mas, ao mesmo tempo, 

tem afetividade demais para perdê-la com uma prostituta ou de modo atabalhoado, 

ignorando os pedidos de uma garota para que ele “pare”. Holden diz também que não 

consegue se sentir atraído por uma garota de quem não goste muito — e sob estes aspectos 

é diferente da maioria dos rapazes da sua idade. Embora o livro se passe na década de 40, 

após a guerra, e tenha sido publicado em 1951, pode-se ver em Holden prenúncios da 

revolução sexual (e afetiva) da décadas de 60 e 70: ele é o precursor do adolescente 

sensível, que não quer perder a virgindade com a prostituta, mas, antes, quer fazê-lo com 

uma amiga ou namorada de quem goste, livremente, alguém da sua “tribo”, e de modo 

afetuoso, e não conforme a lógica dos pais e dos avós, que muitas vezes desvinculava sexo 

e amor. 
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Tal como David, que simpatiza com personagens que contêm traços infantis, Holden 

gosta de Jane justamente por sua semelhança com as crianças — ou por não parecer-se com 

adultos. Pode-se pensar em um paralelo entre Dora e Jane, no sentido em que são as 

primeiras paixões dos protagonistas e que exercem influência sobre os mesmos com suas 

características pueris (com a diferença que o comportamento de Dora é mostrado sob uma 

lente mais crítica do que o de Jane, em O apanhador).  

David casa-se com Dora e depois dá-se conta de que precisa da sapiência de Agnes — 

tão diferente dele, aos seus olhos, tão tranqüila e tão serena — para ajudar um coração 

indisciplinado como o seu (o fundo principal do relacionamento deles é o pragmatismo 

moralista-vitoriano, e não o impulso passional, por exemplo). Neste sentido, David 

Copperfield enquadra-se no protótipo de narrativas do século XIX que via o casamento 

como a coroação de uma trajetória, conforme apontado por Moretti. Este romance de 

Dickens, em específico, mostra sua filiação romântica ao ter como móvel principal o 

aprendizado das paixões e o domínio dos sentimentos. E, conforme viu Buckley, aprender a 

lidar com as afeições, no caso de David, é o principal aprendizado a ser feito (e que é feito) 

no romance205. Agnes figura como um símbolo de ponderação que ele precisa ter no 

coração para atingir, verdadeiramente, a maturidade. Não é por acaso que a narrativa (e a 

formação do protagonista) conclui-se logo após o casamento de David com Agnes.  

No caso de O apanhador, evidentemente, não acompanhamos Holden até o seu 

casamento. Sequer se sabe se ele falou com Jane ou Sally enquanto esteve internado na 

clínica psiquiátrica. Mas, o fato de não ligar para Jane e sair com Sally — esta tão diferente 

de si, a ponto de que a incompreensão de como ela funciona irrita-o por vezes — é 

indicativo de um movimento em direção à diferença, e ao salutar e maduro convívio com a 

diferença. 

Embora não haja casamento no final de O apanhador, nem mesmo um namoro ou um 

efetivo relacionamento afetivo, o romance traz para a discussão um assunto que está 

ausente (a não ser em forma muito sutil, latente e/ou simbólica) em David Copperfield: o 

sexo. Em David Copperfield o aprendizado sexual estava, quando muito, subentendido por 

trás da idéia de casamento. No século XX, a idéia de casamento e iniciação sexual se 

tornam gradualmente desvinculadas uma da outra. E, caso do protagonista do romance do 
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século XX, não é só o casamento que existe para ser compreendido e realizado. Para este 

protagonista romanesco, há o casamento, há o sexo, e — o que é mais difícil de entender, 

para Holden — a conexão entre um e outro, e entre sexo e afeto. E, também, o significado 

de casamento, sexo, etc, dentro de um sistema social. David não questiona as opiniões a 

respeito de casamento, afeição, etc. O máximo que ele faz é errar na primeira escolha da 

mulher e corrigir-se casando com Agnes. Mas Holden faz mil perguntas: por que o casal 

gospe água um no rosto do outro? Por que esse comportamento “pervertido” fascina ele? 

Por que ele ainda é virgem? Por que as meninas sempre pedem para ele “parar”? Por que 

ele tem vontade de falar com Jane, mas liga para Sally? Por que seus colegas conseguem 

transar com prostitutas e ele não? Por que sexo oriental pode ser mais satisfatório? Não há 

nenhuma indicação direta, ao final de O apanhador, de que Holden tenha compreendido o 

sexo, o afeto e o casamento. Mas, afinal, ele só tem 17 anos. Pelo menos ele já tem as 

dúvidas e a curiosidade. 

 

4.1.7 Leituras e provações profissionais 
 

 
Chorei de alegria e confiança 
sobre as páginas do escritor, 

como nos braços 
de um pai reencontrado.  

 
Em busca do tempo perdido, Proust 

 
O dinheiro era importante, 
mas o trabalho não era só  
uma questão de dinheiro:  

o fundamental era aprender quem eu era 
e de que modo eu me encaixava no mundo. 

 
Da mão para a boca, Paul Auster 

 
 O protagonista do Bildungsroman do século XVIII, no seu percurso de aprendizado, 

além de se deparar com representações políticas, sociais, etc, se deparava, também, com 

formas de representação estética do mundo, seja na forma de literatura ou na forma de artes 

plásticas206. Na maior parte dos casos, os protagonistas têm este primeiro contato com a 

representação artística do mundo no papel da leitura silenciosa que, como já vimos, ganha 

importância e prática a partir das Luzes. 
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Le but de toute lecture, tant celle du héros que celle du lecteur du roman lui-
même, étant de former le jugement critique et d’acquérir une culture personelle, 
les références littéraires abondent dans les romans de formation comme autant de 
signes destinés à un lecteur supposé lui-même cultivé207.  
 

Bancaud-Maënen chega mesmo a observar que muitas vezes entre os livros que 

constam das leituras dos protagonistas estão justamente obras clássicas e, principalmente, 

romances. Esta “preferência” por romances, por parte dos protagonistas dos 

Bildungsromane, não é gratuita: como aponta Watt, este gênero prosaico facilita a 

expressão de experiências individuais e a identificação com a vida real208.  Franco Moretti, 

em seu estudo do Bildungsroman europeu, The way of the world: the Bildungsroman in 

european culture, frisa a importância da leitura — complementar à educação 

institucionalizada — para a formação e percepção de mundo:  

 
[...] the dual nature of modern socialization: an objective-specialistic process 
aimed at ‘functional integration’ into the social order, which is the task of 
institutionalized education — and a subjective-generic process aimed at the 
‘symbolic legitimation’ of the social order, which is the task of literature. In other 
words: institutions such as schools act to socialize behavior, regardless of 
individual belief [...]. Institutions such as the novel aim at socializing what The 
Theory of the Novel calls our ‘soul’: they see to that more or less conscious 
‘consent’ that guarantees continuity between individual existence and social 
structure.209 
 

Freqüentemente, a experiência de leitura e a de formação profissional estão 

entrelaçadas. É o caso de Wilhelm Meister: sua paixão pelos teatro de bonecos e pelos 

textos teatrais (descobrirá Shakespeare, ao longo de sua jornada) o fará tentar uma carreira 

de artista, que ao fim ele deixará de lado para assumir a profissão de seu pai, a de 

comerciante. A busca por uma profissão vai além da simples satisfação econômica. Trata-

se, na verdade, da realização do protagonista, de sua felicidade ocupando um lugar e função 

específica dentro de um organismo social. Assim, o protagonista atinge uma espécie de 

formação se ele consegue fazer algo que gosta e ser aceito (como cidadão útil) em um 

esquema social. Buckley aponta que muitas vezes os personagens principais de 

Bildungsroman têm dificuldade de manejar os anseios interiores e o mundo concreto, real e 

materialístico, no qual é preciso fazer e ser algo210. Em romances de formação em que o 

protagonista se torna um artista, os Künstlerromane, este conflito entre os anseios da alma e 
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as necessidades concretas parece ser idealmente resolvido (o que freqüentemente acontece 

nos romances de formação ingleses).  

David Copperfield relata suas lembranças das leituras em voz alta que sua mãe fazia 

para ele e Peggotty da Bíblia, e que assustavam-no (como o episódio de Lázaro ressurgindo 

dos mortos, quando ele fica imaginando se o pai morto vai levantar do cemitério, também). 

Porém, é quando está vivendo sob o domínio tirânico do Sr. Murdstone e de sua irmã, que 

ele tem sua primeira experiência voluntária de leitura: sendo negligenciado por todos e 

maltratado, ele encontra refúgio silencioso em uma coleção de livros que, não por acaso, 

pertencera ao seu pai e com a qual nenhum dos adultos se importara: 
 
My father had left a small collection of books in a little room upstairs [...]. From 
that blessed little room, Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphry Clinker, 
Tom Jones, The Vicar of Wakefield, Don Quixote, Gil Blas, and Robinson 
Crusoe, came out, a glorious host, to keep me company. They kept alive my 
fancy, and my hope of something beyond that place and time — they, and the 
Arabian Nights, and the Tales of the Genii [...].211 
 
 

 O adulto David Copperfield é consciente de como essas leituras foram importantes 

para sua infância: 
 It is curious to me how I could ever have consoled myself under my small 
troubles (which were great troubles to me), by impersonating my favourite 
characters into all the bad ones — which I did too. I have been Tom Jones (a 
child’s Tom Jones, a harmless creature) for a week together. I have sustained my 
own idea of Roderick Random for a month at a stretch [...]. I had a greedy relish 
for a few volumes of Voyages and Travels [...] that were on those shelves [...]. 
This was my only and my constant comfort. When I think of it, the picture always 
rises in my mind, of a summer evening, the boys at play in the churchyard, and I 
sitting on my bed, reading as if for life212. 
 

 Tal experiência de leitura, que será fundamental para a vida profissional do 

narrador, como veremos a seguir, também é importante no sentido de dar força psicológica 

à criança, assim como fornecer modelos de comportamento. Quando é mandado para o 

internato, ele recorre à lembrança heróica de um de seus personagens favoritos para parar 

de chorar: 
Having by this time cried as much as I possibly could, I began to think it was of 
no use crying any more, especially as neither Roderick Random nor that Captain 
in the Royal British Navy had ever cried, that I could remember, in trying 
situations213.  
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Na sua viagem para o internato, sente-se “mais sozinho que Robinson Crusoé”.214 

Mais tarde, no colégio interno Salem, Steerforth pede que David lhe conte as histórias que 

leu. Começam a fazer sessões de narração oral à noite, antes de dormir, e de manhã cedo. 

David sente-se orgulhoso de poder agradar Steerforth, mesmo sendo o mais novo de todos: 
Whatever I had within me that was romantic and dreamy, was encouraged by so 
much story-telling in the dark; and in that respect the pursuit may not have been 
very profitable in my room, and the consciousness that this accomplishment of 
mine was bruited about among the boys, and attracted a good deal of notice to me 
though I was the youngest there, stimulated me to exertion215. 
 

 Quando sua mãe morre, e nem o Sr. Murdstone nem sua irmã parecem se preocupar 

com David, negligenciando-o, novamente ele recorre à companhia dos livros: 
All this time I was so conscious of the waste of any promise I had given, and of 
my being utterly neglected, that I should have been perfectly miserable, I have no 
doubt, but for the old books. They were my only comfort; and I was as true to 
them as they were to me, and read them over and over I don’t know how many 
times more216. 
 

 As leituras enquanto elemento formador profissional parecem passar por uma fase 

de latência: ao sair do colégio David não sabe o que quer ser, e Steerforth sugere-lhe que 

aceite a sugestão de sua tia e se torne um procurador que, na Inglaterra da época, tinha uma 

função burocrática relacionada a cartórios. Conforme o próprio Steerforth diz, tratava-se de 

um funcionário que deveria ter acabado há duzentos anos217. David começa seu 

aprendizado em cartórios. Já está apaixonado por Dora e trabalha com afinco, pois trabalhar 

significa se tornar digno dela e também reunir as condições necessárias para se casar. Nesta 

empreitada, começa a trabalhar com seu antigo professor de Canterbury, Dr. Strong, na 

composição de um dicionário (o protagonista tinha facilidade com versos latinos no colégio 

e fora apontado pelo próprio Dr. Strong como um estudante promissor). 

Consultando seu amigo Traddles, David decide tornar-se, também, repórter do 

Parlamento, e para tal aprende taquigrafia sozinho (assim como Dickens), o que era 

considerado difícil. No capítulo 43, “Another retrospect”, ele conta que dominou a 

taquigrafia e que, através dela, recebe um bom salário, trabalhando para jornais: 
 
I have tamed that savage stenographic mystery. I make a respectable income by 
it. I am in high repute for my accomplishment in all pertaining to the art, and am 
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joined with eleven others in reporting the debates in Parliament for a Morning 
Newspaper. Night after night, I record predictions that never come to pass, 
professions that are never fulfilled, explanations that are only meant to justify. 
[...]  I am sufficiently behind the scenes to know the worth of political life. I am 
quite an Infidel about it, and shall never be converted.218 
 

 Mas aqui aflora o seu verdadeiro talento — que estivera hibernando e que ele 

herdou, de certo modo, de seu verdadeiro pai, assim como a coleção de livros: 
I have come out in another way. I have taken with fear and trembling to 
authorship. I wrote a little something, in secret, and sent it to a magazine, and it 
was published in the magazine. Since then, I have taken heart to write a good 
many trifling pieces. Now, I am regularly paid for them219.  
 

David está prestes a se casar: a profissão que tomara por forças das circunstâncias e 

por conselho da tia e de Steerforth, a de procurador, começa a ser substituída por uma 

profissão que abarca uma atividade da qual ele sente necessidade, e através da qual ele pode 

relatar suas experiências e modos de ver a vida: escrever. Ora, ele estava ganhando bem 

com sua estenografia. Se ele muda de profissão, é por questão de satisfação pessoal. Depois 

de casado, a importância desta atividade aumenta: “[...] I wrote a good deal now, and was 

beginning in a small way to be known as a writer”220. No capítulo 46, David está casado há 

mais ou menos um ano e meio e diz que seu trabalho como escritor progredira muito, 

devido à sua aplicação (assim como a estenografia, que ele aprendeu a duras penas), e que 

estava trabalhando no seu primeiro trabalho de ficção221. Neste mesmo capítulo, é chamado 

por Rosa Dartle, ao passar pela casa da mãe de Steerforth. A mãe de seu amigo de infância 

não saía de casa desde que o filho desaparecera mas, mesmo assim, ouvira falar que David 

estava se tornando famoso como escritor: “‘And are you doing well? I hear little in the 

quiet life I lead, but I understand you are beginning to be famous.’ ‘I have been very 

fortunate,’ I said, ‘and find my name connected with some praise’”222. Ainda enquanto 

trabalha como repórter, o livro de David é lançado e torna-se um sucesso:  
I laboured hard at my book, without allowing it to interfere with the punctual 
discharge of my newspaper duties; and it came out and was very sucessful. I was 
not stunned by the praise which sounded in my ears [...]. I retained my modesty 
in very self-respect; and the more praise I got, the more I tried to deserve. It is not 
my purpose, in this record, though in all other essentials it is my written memory, 
to pursue the history of my own fictions. They express themselves, and I leave 
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them to themselves. When I refer to them, incidentally, it is only as a part of my 
progress223. 

  
 Mais tarde, Dora adoece e morre, e David parte para uma longa viagem. Agnes, o 

seu anjo, escreve-lhe consolando-o, dizendo que as tristezas dele serão úteis para suas 

obras, como relato de experiência: “She knew that in me, sorrow could not be weakness, 

but must be strength. As the endurance of my childish days had done its part to make me 

what I was, so greater calamities would nerve me on, to be yet better than I was; and so, as 

they had taught me, would I teach other”224. A carta de Agnes é um estímulo para o 

trabalho de David, e é através, também, do trabalho, que ele se cura e se coloca em 

condições de voltar para casa:  
I wrote a Story [...] and sent it to Traddles, and he arranged for its publication 
very advantageously for me [...]. After some rest and change, I fell to work, in my 
old ardent way, on a new fancy, which took strong possession of me. As I 
advanced in the execution of this task, I felt it more and more, and roused my 
utmost energies to do it well. This was my third work of fiction. It was not half 
written, when, in an interval of rest, I thought of returning home225. 
 

 Além do protagonista desenvolver-se profissionalmente em direção à literatura, 

referências literárias serão, por vezes, utilizadas por este narrador-protagonista para fazer 

analogias e comparações: para descrever a quietude do passo do Dr. Chillip, por ocasião da 

espera do seu nascimento, ele evoca Hamlet: “He walked as softly as the ghost in 

Hamlet”226. O jovem David, que acompanha os preparativos de viagem do Sr. Jack Maldon, 

que vai para a Índia, identifica-o com um personagem de aventuras: “For my own part, I 

looked on Mr. Jack Maldon as a modern Sinbad, and pictured him the bosom friend of all 

the Rajahs in the East, sitting under canopies, smoking curly golden pipes [...]”227. Há 

também referências às Mil e Uma Noites no capítulo 33228.  

 Vemos, aqui em David Copperfield, que a escola institucional, além de ser 

oportunidade para várias decepções (Colégio Salem), não parece ser muito importante para 

sua formação, pois ele praticamente não faz nenhuma referência aos estudos formais, 

mesmo depois que passa a residir em Canterbury. Ele dedica muito mais espaço, na 

narrativa, às suas leituras, e mesmo a sua primeira profissão, a de procurador, não é uma 
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profissão para a qual precisou estudar: ele aprende trabalhando nela. Mesmo assim, David é 

muito disciplinado e objetivo, no que tange ao trabalho: é assim (tenazmente aprendendo 

taquigrafia) que torna possível sua atividade de repórter e que começa a ter êxito como 

escritor. Agnes é quem sugere que ele conte suas experiências para orientação dos outros 

— e é o que ele faz, nesta narrativa —, e nesse sentido o folhetinesco David Copperfield é, 

sim, herdeiro das Luzes, pois Dickens preocupava-se com o potencial didático de seu 

romance — e seu personagem também. 

  

 Holden Caulfield não nos faz o inventário de suas leituras de formação. O gancho 

que o faz falar em livros ocorre quando, após falar com o professor Spencer, retorna ao seu 

quarto e pega um livro para ler: 
The book I was reading was this book I took out of the library by mistake. They 
gave me the wrong book, and I didn’t notice it till I got back to my room. They 
gave me Out of Africa, by Isak Dinesen. I thought it was going to stink, but it 
didn’t. It was a very good book. I’m quite illiterate, but I read a lot229.  
 

Esta parte, em que Holden diz que é iletrado, mas que lê muito, é freqüentemente 

referida como exemplo da contradição do personagem. Este aparente paradoxo é explicado 

por uma passagem mais adiante: “I read a lot of classical books, like The Return of the 

Native and all, and I like them, and I read a lot of war books and mysteries and all, but they 

don’t knock me out too much. ”230. Holden parece se considerar iletrado do ponto de vista 

de reivindicar para si um gosto pessoal, que não obedece aos gostos tradicionais de escolas 

e academias e nem ao gosto do grande público (romances de guerra e mistério). Ele fala 

com as freiras sobre Romeu e Julieta, na estação de trem, no capítulo 15, e não hesita em 

fazer uma apreciação toda sua da peça: diz que gostou da peça, mas não do fato de 

Mercúcio, um rapaz animado, divertido e inteligente, ser morto pelo primo de Julieta: 
I mean I felt much sorrier when old Mercutio got killed than when Romeo and 
Juliet did. [...] It was Romeo’s fault. I mean I liked him the best in the play, old 
Mercutio. I don’t know. All those Montagues and Capulets, they’re all right — 
specially Juliet — but Mercutio, he was — it’s hard to explain. He was very 
smart and entertaining and all. The thing is, it drives me crazy if somebody gets 
killed — specially somebody very smart and entertaining and all — and it’s 
somebody else’s fault. Romeo and Juliet, at least it was their own fault.231 
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Holden também não hesita em criticar unanimidades literárias, como Hemingway. 

Ele é movido não pelo sentimento iconoclástico, mas por crenças e apreciação pessoais que 

pouco ou nada têm de crítica literária, mas que, pelo fato de serem pessoais, são difíceis de 

serem refutadas. Embora o nome de Hemingway não apareça na narrativa, Holden, após ver 

um filme de guerra, se mostra indignado com a incoerência, segundo ele, de seu irmão, que 

criticava o exército americano e ao mesmo tempo gostava de um livro como Adeus às 

armas (livro de 1929 sobre a história de amor entre um jovem voluntário norte-americano 

que, no front italiano, é ferido e se apaixona por uma enfermeira, em meio à Primeira 

Guerra mundial): 
What gets me mad about D.B., though, he hated the war so much, and yet he got 
me to read this book A Farewell to Arms last summer. He said it was so terrific. 
That’s what I can’t understand. It had this guy in it named Liutenant Henry that 
was supposed to be a nice guy and all. I don’t see how D.B. could hate the Army 
and war and all so much and still like a phoney book like that. I mean, for 
instance, I don’t see how he could like a phoney book like that and still like that 
one by Ring Lardner, or that other one he’s so crazy about, The Great Gatsby. 
D.B. got sore when I said that, and said I was too young and all to appreciate it, 
but I don’t think so. I told him I liked Ring Lardner and The Great Gatsby. Old 
Gatsby232. 
 

Além de preferir livros que contenham um pouco de humor, ele atribui uma 

característica muito peculiar aos livros dos quais gosta (o trecho seguinte é freqüentemente 

citado, principalmente para ilustrar o sentimento de abandono dos fãs de Salinger): 
 
What really knocks me out is a book that, when you’re all done reading it, you 
wish the author that wrote it was a terrific friend of yours and you could call him 
up on the phone whenever you felt like it. It doesn’t happen much, though. I 
wouldn’t mind calling this Isak Dinesen up. And Ring Lardner, except that D.B. 
told me he’s dead. You take that book Of Human Bondage, by Somerset 
Maugham, though. I read it last summer. It’s a pretty good book and all, but I 
wouldn’t want to call Somerset Maugham up. I don’t know. He just isn’t the kind 
of a guy I’d want to call up, that’s all. I’d rather call old Thomas Hardy up. I like 
that Eustacia Vye.233 
 

 Esta conversa imaginária com os autores dos livros de que gosta parece ser o 

substituto ideal para todas as conversas que Holden tenta ter, sobre a vida e coisas que lhe 

intrigam, durante todo o livro, com várias pessoas, mas não consegue, efetivamente, com 

nenhuma. 

Holden conta que seu escritor preferido é seu irmão, D.B., e, depois deste, Ring 

Lardner (1885-1933), que escrevia histórias pessimistas envolvendo baseball e que 
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mostrava o americano médio de modo cínico. A preferência, também, por Thomas Hardy e 

Isak Dinesen (esta última olhava com desconfiança para o mundo dos homens ocidentais 

civilizados) pode mostrar simpatia, por parte de Holden, por autores que partilhem de sua 

visão pessimista da vida. É fácil ver que o gosto de Holden é o gosto de um leitor ingênuo 

(de 16 anos), que julga um livro de acordo com seu gosto pessoal pelos personagens. Mas, 

através dessas leituras ele toma conhecimento do mundo (no qual está em processo de 

adaptação), alarga sua percepção das coisas e verifica suas próprias opiniões e julgamentos. 

Pois, embora sem instrumentos teóricos e talvez até de modo incoerente, Holden é um 

menino que reflete sobre aquilo que lê. Os livros fazem-no pensar. 

Fica também claro que Holden vê a leitura como uma atividade desejável nas 

pessoas: no capítulo 17, enquanto espera por Sally, fica observando todos os tipos de moças 

que se encontram no local e fica triste ao pensar que elas podem vir a se casar com rapazes 

que não lêem livros: 
You figured most of them would probably marry dopey guys. Guys that always 
talk about how many miles they get to a gallon in their goddam cars. Guys that 
get sore and childish as hell if you beat them at golf, or even just some stupid 
game like ping-pong. Guys that are very mean.  Guys that never read books234. 
 

 Holden tem 16 anos quando foge do colégio e 17 quando está internado em uma 

clínica psiquiátrica contando-nos a história. Em nenhum momento da narrativa ele 

menciona que quer ser escritor, nem aborda esta possibilidade. Holden apenas tangencia, 

quando muito, o assunto. Ficamos sabendo que ele é muito bom em inglês quando diz que 

não rodou nesta matéria e quando, no capítulo 4, Stradlater, que está se preparando para sair 

com Jane, pede que Holden escreva uma redação no lugar dele mas que não a faça boa 

demais, pois o professor, que considera Holden um ás na redação, sabe que Stradlater e ele 

são colegas de quarto: “‘Just don’t do it too good, is all,’ he said. ‘That sonuvabitch 

Hartzell thinks you’re a hot-shot in English, and he knows you’re my room-mate. So I 

mean don’t stick all the commas and stuff in the right place’”235. Ao final da narrativa, 

Antolini, que foi professor de inglês de Holden, também elogia, indiretamente, seu talento 

para redação. Quando Holden chega ao seu apartamento, Antolini pergunta: “ ‘What’s the 
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trouble? [...] How’d you do in English? I’ll show you the door in short order if you flunked 

in English, you little ace composition writer’”236.  

 Mas, se Holden não diz que quer ser escritor (embora suas aptidões e gostos, seu 

talento e mesmo seu ambiente familiar — D.B. estimula seu gosto pela leitura — levem a 

crer que ele irá por esse caminho), ele, várias vezes, deixa bem claro que não quer seguir o 

caminho de advogado, ou de profissões de classe média-alta burguesa às quais seu pai quer 

lhe destinar. Quando está conversando com Stradlater, no início da narrativa, começa a 

fazer uma brincadeira: 
I started imitating one of those guys in the movies. In one of those musicals. I 
have the movies like poison, but I get a band imitating them. Old Stradlater 
watched me in the mirror while he was shaving. All I need’s an audience. I’m an 
exhibitionist. ‘I’m the goddam Governor’s son,’ I said. I was knocking myself 
out. Tap dancing all over the place. ‘He doesn’t want me to be a tap dancer. He 
wants me to go to Oxford. But it’s in my goddam blood, tap dancing.’237 
 

  Como o próprio Holden diz, é só uma brincadeira. Mas é uma boa metáfora, ou 

uma brincadeira ilustrativa do impasse profissional que ele enfrentará, em relação ao que é 

esperado dele. Quando conta que machucou o pulso quando Allie morreu, pois ficou tão 

furioso que deu um murro em um vidro, ele também elimina a possibilidade de vir a ser 

cirurgião: “My hand still hurts me once in a while, when it rains and all, and I can’t make a 

real fist any more — not a tight one, I mean — but outside of that I don’t care much. I 

mean I’m not going to be a goddam surgeon or a violinist or anything”238. O desejo de seu 

pai quanto ao seu futuro é explicitado no capítulo 12, quando, em um bar, ele se vê cercado 

por aquilo que ele chama de “Ivy League bastards”, rapazes figurões que freqüentam as 

universidades de elite dos Estados Unidos: “All those Ivy League bastards look alike. My 

father wants me to go to Yale, or maybe Princeton, but I swear, I wouldn’t go to one of 

those Ivy League colleges if I was dying, for God’s sake”239. 

Holden não sabe o que vai fazer em termos de profissão. Como ele diz no capítulo final, 

as pessoas na clínica psiquiátrica ficam perguntando-lhe se ele vai se aplicar na escola dali 

para a  frente, o que ele vai fazer, mas ele não sabe responder ao certo: “It’s such a stupid 

question in my opinion. I mean how do you know what you’re going to do till you do it? 
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The answer is, you don’t. I think I am, but how do I know? I swear it’s a stupid 

question”240. 

 

Essas leituras de formação dos protagonistas ocorrem em tenra idade: adolescência, no 

caso de Holden, e infância, no caso de David (ele só comenta as leituras feitas na infância. 

Depois de adulto, é quase como se não lesse mais). Em ambos os casos, as leituras servem 

para afinar o espírito crítico do protagonista, para mostrar-lhe outras facetas do mundo. No 

caso de David, que tem essas experiências com leituras e depois sai de casa (tem uma 

trajetória mais padrão, enquanto, conforme já vimos, a trajetória de Holden é mais peculiar 

e atípica), elas servem, também, como uma preparação para coisas que o protagonista vai 

viver na pele em um período posterior. No caso de David, mais ainda do que no de Holden, 

o mundo literário serve, também, como muleta psicológica, um refúgio para a tristeza da 

vida em meio aos Murdstone. 

Holden também faz os livros, os personagens (Eustacia Vye) e até mesmo os autores 

(para os quais gostaria de poder ligar, como se fossem grandes amigos) de “companheiros”, 

do mesmo modo que David, mas em um período posterior da sua vida (ele, com 17, David, 

com oito anos), de modo que as leituras que Holden apresenta são menos picarescas e de 

aventuras que as de David. 

Este, pressionado por sua condição social (burguês educado, mas não dono de fortuna 

que lhe garanta o sustento), tem de escolher uma profissão rentável e segura (procurador). 

Só depois de maduro e com certa estabilidade financeira é que, aos poucos, de modo 

natural, o ato de escrever vai se fazer presente em sua vida, até tornar-se a atividade 

dominante. 

Em O apanhador existem apenas indícios do talento do protagonista para com a escrita 

e a literatura, enquanto em David Copperfield o personagem principal chega, efetivamente, 

a desenvolver uma carreira artística bem-sucedida. Também Holden, por razões de sua 

classe social (média-alta educada), deveria seguir um caminho profissional que não lhe 

agrada, e que é apontado por seu pai. O que Holden fará dessa situação não nos cabe dizer 

nem adivinhar. Como já foi visto, abandonamos o narrador de O apanhador com menos 

idade do que o de David Copperfield. O que importa é que para ambos a atividade literária 
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é, por um lado, a opção certa, uma maneira de reconciliar os anseios internos da alma com 

as exigências da realidade concreta, e, por outro lado (em termos de assegurar necessidades 

sociais, financeiras e de classe), não é.  

 
4.2 Modos de os narradores homodiegéticos contarem suas histórias 
 

Aventuras, desventuras, 
obstáculos, novas decisões, 
lutas, imprevistos, avanços, 
recuos, e através disso tudo 

o surgimento gradual da consciência. 
 

O inventor da solidão, Paul Auster 
 

                                                          

 
 Ao contrário do que acontece em Wilhelm Meister, no qual fica-se sabendo das 

peripécias do protagonista através de um narrador heterodiegético em terceira pessoa 

(sendo que o personagem principal prioritariamente vive), tanto em David Copperfield 

como em O apanhador no campo de centeio tem-se protagonistas que, além de viverem 

suas experiências, são, também, aqueles que as relatam. Oscar Tacca, em seu As vozes do 

romance, diz que “o narrador constitui a única realidade do relato. É o eixo do romance”241 

e que deve-se examinar não apenas se a narração é em primeira ou terceira pessoa. Quando 

se fala em narração, há três aspectos em jogo: visão, voz e consciência, e para entender 

como um romance funciona deve-se compreender até que ponto o narrador tem a mesma 

carga de informação do personagem, menor ou maior. Tacca empresta uma visão sutil para 

uma arte sutil — a arte de contar ou narrar — e percebe que nem toda narrativa em primeira 

pessoa é subjetiva e nem todo relato ficcional em terceira pessoa é onisciente242. Assim, é 

particularmente significativo que tanto David Copperfield quanto O apanhador no campo 

de centeio tenham narradores que participem da história e usem a voz dos protagonistas, 

bem como a visão destes. No caso da narrativa de Dickens, o narrador (que Tacca vê como 

uma entidade abstrata que pode sobrepor-se ao personagem, mas nunca fundir-se 

completamente com ele) usufrui, também, da consciência de David. No caso de O 

apanhador, o narrador usufrui da consciência de Holden mas parece ir além desta 

(voltaremos a este ponto).  Tudo o que é contado, em termos visuais, é o que David e 

Holden vêem; tudo o que é contado é contado pela voz deles, e tudo o que é contado faz 

 
241 TACCA, Oscar. As vozes do romance. Coimbra: Almedina, 1983. p. 65.  
242 Ibid., p. 27. 
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parte daquilo que os protagonistas sabem ou vão tomando conhecimento progressivamente, 

ao longo da narrativa. Estas narrações em primeira pessoa, na voz, ponto de vista e 

consciência dos personagens parecem uma forma privilegiada (principalmente sob a 

perspectiva de romance de formação) de mostrar os protagonistas como observadores de si 

mesmos. Esta visão voltada para seu próprio desenvolvimento — é um consenso entre os 

teóricos —, é necessariamente parte integrante de qualquer processo formativo do 

indivíduo. O próprio Ian Watt, que não estudou apenas romances de formação, mas 

debruçou-se sobre o papel da crescente noção de individualidade nos romances modernos 

ingleses, afirma que a formação da individualidade, dentro da evolução da história 

romanesca, passa pela autoconsciência do indivíduo243. Segundo Lukács, “A dualidade 

entre interioridade e mundo exterior pode ser aqui superada para o sujeito, se ele vislumbrar 

a unidade orgânica de toda a sua vida como fruto do crescimento de seu presente vivo a 

partir do fluxo vital passado, condensado na recordação”244. Assim, igualmente, Buckley 

verifica que a consciência do recordar faz parte da narrativa de formação245. Ou seja: o 

surgimento da auto-consciência é diretamente proporcional a esta reconstrução organizada 

e pessoal do passado, que de lembranças esparsas forma um todo metonímico, coerente e 

significativo. 

Tanto David quanto Holden se formam e se modificam ao passo que contam, 

relatam e, neste sentido, organizam e refletem sobre suas histórias e os acontecimentos de 

suas vidas, dando mais ou menos ênfase para alguns aspectos, priorizando certos pontos. 

David Copperfield e O apanhador no campo de centeio existem sob o signo da memória246: 

ambas narrativas consistem em flashbacks, já que os dois protagonistas relatam fatos já 

acontecidos. Entretanto, David faz um grande flashback, no sentido de que ele conta toda a 

sua vida, em ordem cronológica, desde o seu nascimento até sua idade madura, rodeada de 

filhos, sempre voltando seu olhar para o passado. A fatia que seu olhar (e a narrativa) 

abarca é uma fatia biográfica, que segue todos os passos e etapas da vida do protagonista. 

                                                           
243 WATT. op. cit. p. 21-22. 
244 LUKÁCS. op. cit. p. 134. 
245 BUCKLEY. op. cit. p. 35. 
246 HAUSER, Arnold. A história social da literatura e da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 910. O 
que Hauser fala de Proust serve também para o formato dos dois romances em questão: “Vivemos nossa 
experiência com superlativa intensidade não quando deparamos com homens e coisas na realidade — o 
‘tempo’ e o presente dessas experiências são sempre ‘perdidos’ —, mas quando ‘recuperamos o tempo’, 
quando deixamos de ser atores para ser espectadores de nossa vida, quando criamos ou nos deleitamos com 
obras de arte, por outras palavras, quando recordamos”). 
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Já em O apanhador há um pequeno flashback. Holden, em uma clínica psiquiátrica, aos 17 

anos, conta-nos os acontecimentos de três dias de sua vida, passados mais ou menos um 

ano antes da data em que ele fala. Eventualmente ele se refere a acontecimentos ainda 

anteriores (como de sua infância, por exemplo), mas apenas de modo referenciado, não 

como parte da diegesis. Como se vê, o elemento tempo, estruturador máximo do romance 

de formação, segundo Moretti247, é utilizado de modo diferente nas duas narrativas (embora 

ambos protagonistas só existam na perspectiva da passagem de tempo. No caso caso de 

David, passagem de mais tempo). O resultado dessa diferença é que, além de David 

Copperfield formalmente se aproximar mais das formas romanescas clássicas, do romance 

de formação do século XVIII e XIX, das formas biográficas anteriormente referidas por 

Bakhtin, ele também transmite mais facilmente (em grande parte por causa da forma, mas 

igualmente pelo conteúdo que preenche essa forma) a idéia de totalidade épica de que fala 

Lukács. No caso de Holden, que desde o início já avisa que sua narrativa será diferente do 

tipo de David Copperfield (e, neste sentido, sustenta-se na tradição, ainda que para negá-

la), temos uma narrativa aparentemente menos linear, não biográfica (a vida de Holden não 

nos é contada do início ao “fim”, cronologicamente, como a de David).  

Igualmente, conforme verificou Bakhtin, David Copperfield e a maioria dos 

romances de formação têm os episódios de seus enredos dispostos de forma teleológica 

(direcionados a um acontecimento final, que justifica todo o percurso e narrativa anterior) 

organizados, além de pela ordem cronológica, pela noção de causa-efeito. No caso de O 

apanhador no campo de centeio, embora haja um fim teleológico (no sentido de que o 

protagonista se desenvolve, afina sua percepção da realidade e, deste modo, se forma, como 

veremos mais detidamente a seguir), a estrutura não obedece à ordem cronológica dos 

acontecimentos, e as relações de causa e efeito se dão entre vários níveis, de modo que são 

menos perceptíveis e menos evidentes. Por exemplo, Holden chega ao seu quarto no 

colégio, após visitar seu professor de história, e senta-se para ler (nível de diegesis). Isto 

desperta nele uma divagação a respeito do seu gosto pela leitura (que já não se localiza 

mais no nível da diegesis, mas no nível referencial), que vai nos dar informações sobre 

vários aspectos de Holden que desta maneira contribuirão, indiretamente, para a idéia de 

formação do protagonista. Por exemplo, a necessidade dele de procurar mentores (deduzida 

                                                           
247 MORETTI. op. cit. p. 6. 
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da vontade que ele tem de falar com os autores dos livros) e sua inclinação por literatura e 

ficção, conforme já foi visto. O sentido de totalidade da vida humana que o livro de 

Salinger tem para oferecer pode ser percebido em retrospecto, se os pedaços da narrativa 

em seus vários níveis forem juntados, ao passo que em David Copperfield o espírito da 

teleologicidade e da totalidade estão sempre como que subentendidos ao longo de todo o 

percurso da narrativa (o que não significa que o protagonista não tenha de lutar por sua 

formação). 

A utilização da linguagem exerce, também, papéis diferentes nos dois livros. Não no 

que diz respeito à presença da coloquialidade, pois David Copperfield é tão coloquial 

quanto O apanhador, se o considerarmos dentro do contexto do século XIX (aliás, a 

coloquialidade era um dos atrativos populares dos romances-folhetim, que é o caso de 

David Copperfield). Entretanto, o romance de Dickens é coloquial essencialmente nos 

diálogos, e sobretudo nos diálogos de pessoas de classe mais baixa, como é o caso de 

Barkis, um condutor de charrete que diz, quando quer inquirir o jovem David sobre 

Peggotty — com quem acabará se casando — e sobre os doces que ela fazia: “Did she 

make ‘em, now? [...] No sweethearts, I b’lieve?”248. A narração de David em si é escrita de 

modo mais correto, com menos gírias e coloquialismos. Já em O apanhador o 

coloquialismo domina o livro inteiro, dos diálogos mostrados em discurso direto à narrativa 

indireta de Holden, incluindo até mesmo, como já foi visto, palavrões e expressões grafadas 

ou enfatizadas conforme a pronúncia. É o caso de quando Phoebe decide não mais voltar à 

escola e Holden tenta convencê-la do contrário: “ ‘Come on, hey. I’ll walk you back to 

school,’ I said. ‘I’m not going back to school.’”249 Ou quando Holden está conversando 

com Luce, seu ex-colega supostamente entendido em sexo, e este está explicando-lhe por 

que namora uma menina chinesa: “ ‘I simply happen to find Eastern philosophy more 

satisfactory than Western.’ [...] ‘You do? Wuddaya mean ‘philosophy’? Ya mean sex and 

all?[...]”250 Neste trecho, ‘wuddaya’ substitui ‘what do you’ na fala do excitado e ansioso 

Holden, e ‘ya’, ‘you’. Mais a seguir, isto acontece novamente: “ ‘They simply happen to 

regard sex as both a physical and a spiritual experience. If you think I’m —’. ‘So do I! So 

                                                           
248 DICKENS. op. cit. p. 61. 
249 SALINGER. op. cit. p. 214. 
250 Ibid., p. 152. 
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do I regard it as a wuddayacallit — a physical and spiritual experience and all [...]”251. 

Neste caso, ‘wuddayacallit’ substitui ‘what do you call it’.  

Em termos de estruturação da narrativa, a diferença entre o coloquialismo de David 

Copperfield e de O apanhador no campo de centeio é a seguinte: tira-se o estilo atrativo de 

David contar sua própria história e sobra um enredo — talvez pouco palatável e cansativo 

— com início, meio e fim, sobre a vida de um indivíduo. Tire-se o coloquialismo e a 

espiritualidade estilística com que Holden conta sua história e o que temos é uma história 

sem pé nem cabeça de um menino que é expulso do colégio, não quer voltar para casa e 

enquanto isso perambula pela cidade de Nova York. Isto significa que, embora o estilo 

coloquial seja parte inseparável de ambas as narrativas — afinal é através desse estilo que 

emerge a auto-consciência de ambos os protagonistas —, no caso de O apanhador ele é a 

massa bruta na qual se verificará a formação do personagem, uma vez que (voltaremos a 

este ponto na conclusão), no caso de Holden, a formação consiste em uma mudança de 

modo de ver a vida, o mundo e a si mesmo — e, conseqüentemente, uma mudança no 

modo de se referir às coisas à sua volta, mais do que o cumprimento de etapas de vida 

(casamento, viuvez, novo casamento), que é o que é visto em David Copperfield. Se no 

início Holden refere-se a Stradlater e a Ackley como “phoney”252 e “the kind of a guy that 

wouldn’t get out of your light when you asked him to”253, respectivamente, no capítulo-

epílogo ele declara, imbuído de compaixão: “About all I know is, I sort of miss everybody I 

told about. Even old Stradlater and Ackley, for instance”254. Assim,  ‘old’ imbui-se de 

conotação carinhosa, e a mudança não reside apenas no tratamento que o protagonista-

narrador dispensa aos seus dois ex-colegas, mas na alteração do sentimento interno dele que 

há por trás das palavras.  

Havia sido dito que o narrador de O apanhador parece, por vezes, ir além da 

consciência do personagem Holden Caulfield. O que se quer dizer com isso é que, embora 

o leitor possa olhar a narrativa de Holden em perspectiva e ver que tudo, todos elementos 

(como foi visto no capítulo de análise do presente trabalho) se organizam em função de e 

culminam em uma mudança de visão da vida por parte de Holden (a sua formação), não se 

sabe até que ponto ele, Holden, está consciente da importância dos fatos através dele 
                                                           
251 Ibid., p. 152. 
252 Ibid., p. 29. 
253 Ibid., p. 24-25. 
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narrados para o processo formativo, no momento em que os conta. Ele, evidentemente, não 

está olhando para trás com tanto recuo quanto o faz David Copperfield, e em parte pode ser 

por isso que vê as coisas com menos clareza, no sentido de não conseguir precisar a 

importância que os acontecimentos têm no seu processo de formação, e de sequer conseguir 

ver (pelo menos ele não o reconhece explicitamente) que está passando por um processo de 

formação. Neste sentido, parece haver algo na história (a epifania compassiva de Holden, 

fruto de um processo) da qual o próprio protagonista não está plenamente consciente mas 

que a figura abstrata do narrador nos comunica, nas entrelinhas do discurso e da narrativa 

de Holden. Já David Copperfield, por mais que deixe a consciência da criança que ele foi 

aflorar por diversas vezes na sua narrativa, por vezes recua para a sua posição de adulto 

maduro e vê com olhos críticos o seu processo de formação, como quando relembra o quão 

relegado ele foi quando sua mãe morreu: “I know that, but for the mercy of God, I might 

easily have been, for any care that was taken of me, a little robber or a little vagabond”255. 

                                                                                                                                                                                 

 DICKENS. op. cit., p. 154.  
254 Ibid., p. 220. 
255
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5 CONCLUSÃO 

 Apesar de transcorrido um século — os cem anos que separam David Copperfield 

(1850) de O apanhador no campo de centeio (1951) —, a trajetória do protagonista em 

formação continua sendo, essencialmente, um exercício final e necessário de compreensão 

do mundo. No caso destes dois romances, como já foi visto, trata-se de uma compreensão 

relatada em primeira mão, em primeira pessoa, pelo mesmo agente e observador do 

processo compreensivo. 

 Entretanto, parece-nos que o processo de formação é diverso e, de certo modo, mais 

difícil para o protagonista do romance de Salinger. Se Lukács fala sobre Wilhelm Meister, e 

sobre o romance de formação em geral, que a integração dialética do personagem principal 

com o mundo é (em oposição ao que ocorria nas epopéias antigas) difícil, mas sempre 

postulável, parece-nos que a “formação” de Holden (e, em certa medida, do indivíduo pós-

Segunda Guerra Mundial) é difícil e nem sempre postulável. E a maior dificuldade da 

formação do século XX anda junto com o fato de ela ser mais interna. No lugar das etapas e 

direções claras e bem distintas que David Copperfield cumpre e segue no seu 

desenvolvimento — apontadas com bastante clareza pelo seu meio —, Holden não encontra 

verdades fora de si (mentores), precisa forjar viagens (fuga da escola) e andanças para 

pensar o mundo, imaginar vidas alternativas (sonhos escapistas), fazer-se passar por outras 

pessoas para testar sua identidade, forjar estados alterados de consciência (as bebedeiras) e, 

ao contrário do apontado caminho do casamento do século XIX, encontra-se não apenas em 

uma epopéia de um mundo sem Deus, mas em um mundo rápido e sem valores por ele 

reconhecíveis: debate-se para entender que lugar sexo e casamento devem ocupar na sua 

vida. Este não-reconhecimento dos valores do meio moderno se dá também na esfera 

profissional e de valores de classe: se para David era tácita ou mesmo explícita a noção de 

que, não sendo dono de grande fortuna, precisava fazer seu caminho para cima e, deste 

modo, assegurar seu lugar na burguesia inglesa, Holden, menino essencialmente burguês, 

como foi visto, está no lugar onde David precisava chegar e, no entanto, não reconhece os 

valores de sua classe. 

 Sem as etapas e os processos formativos apontados, a formação de Holden é, 

inegavelmente, mais interna e subjetiva do que o desenvolvimento de David (e, neste 

sentido, a progressão da história literária parece confirmar o estudo de Lukács do início do 

século XX, no qual ele via um progressivo aumento da subjetividade na forma romanesca 
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em detrimento da objetividade). Enquanto a formação de David é composta pelo 

cumprimento de etapas e ritos e a compreensão do mundo e do lugar que deve ocupar nele, 

a formação de Holden é quase que só compreensão compassiva do mundo que, na maior 

parte da narrativa, ele despreza e desconhece. Por ser interna e dependente da consciência 

do protagonista é que o estilo de Holden é tão importante no processo: é no domínio das 

palavras dele enquanto expressões de seus pensamentos que se dará a formação. 

Moretti vê como uma das principais causas do declínio do Bildgunsroman o fato de 

a juventude ter se tornado um valor em si, de modo que o crescimento dialético viu-se 

dificultado ou até mesmo impossibilitado, a partir de Stendhal. Este traço de apego à 

irresponsabilidade e à mágica da juventude é incrivelmente exacerbado, aumentado e 

exagerado de David Copperfield a O apanhador. Holden, como foi visto, é extremamente 

apegado aos valores da infância — sua e dos outros —, o que também é uma maneira de 

rejeitar o mundo adulto. Inicialmente ele é contra a passagem do tempo, contra o fato de as 

crianças crescerem e abandonarem sua condição infantil, contra o fato de aprenderem sobre 

sexo e começarem a trabalhar, juntar dinheiro e virem a comprar Cadillacs. Ele não 

consegue compreender e aceitar o círculo da vida. Ao longo da narrativa, entretanto, ele 

começa a questionar seus próprios julgamentos, como quando está esperando por Sally e, 

observando algumas garotas, fica com pena delas ao imaginar que elas podem vir a casar 

com rapazes que não lêem, que são entediantes. Logo ele se corrige, dizendo que é preciso 

ter cuidado, pois às vezes um grande chato pode ser um grande assobiador1. No final, 

entretanto, ele consegue parar de se debater, aceitar compassivamente o modo como as 

coisas são e, apesar de ter medo que sua irmã Phoebe caia do carrossel, consegue não 

interferir, apenas contemplar, porque, afinal, não se deve proteger as crianças em excesso. 

Essa aceitação da impossibilidade do não crescer é o aspecto principal da espécie de 

epifania que toma Holden e que muda seu modo hermenêutico de ver as coisas (sua 

formação interna). 

Muito já se disse sobre a influência de filosofias orientais na obra salingeriana. 

Valer-nos-emos de uma analogia com as artes plásticas chinesas. Nas pinturas clássicas 

chinesas há dois componentes que são quase que onipresentes e que aparecem, 

normalmente, juntos: montanhas verticalizadas cujos cumes se perdem em brumas e rios 

                                                           
1 SALINGER, J.D. The catcher in the rye. London: Penguin, 1958. p. 129. 
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que as permeiam horizontalmente. Esses elementos, compreendidos dentro da visão 

complementar oriental, representam, respectivamente, os aspectos da realidade (concreta e 

não concreta) que são imutáveis, como grandes rochas, e os aspectos que mudam, que 

jamais, nem mesmo entrando duas vezes no mesmo rio, são iguais. Estes elementos só 

existem um em função do outro: o que muda existe em função do que não muda, compondo 

uma paisagem e um mundo passíveis de admiração, contemplação e amor, nos seus 

aspectos “bons” e “ruins”. E, no entanto, este sentimento de organicidade não pode ser 

orientado, nem emprestado, nem ensinado: cada um deve atingi-lo por si mesmo. 

Holden, que não reconhece no mundo à sua volta valores com os quais se guiar, 

atinge este estado de calma e compaixão generosa ao final de sua trajetória. Depois de 

muito errar e se sentir sozinho, ele vê sua irmã girando no carrossel, tentando agarrar um 

anel, assim como outras crianças, e sente-se — pela primeira vez — “damn happy2”. Ele, 

sozinho com seus instrumentos internos, aprendeu a contemplar e admirar o mundo (cujas 

neuroses que desprezava são, afinal de contas, a contrapartida para este mesmo mundo do 

qual ele é parte e no qual se dá a sua existência). E, se ele não sabe dizer exatamente o que 

vai fazer (“I mean how do you know what you’re going to do till you do it? The answer is, 

you don’t”3), intuitivamente compreende que só nele próprio é possível encontrar algum 

sentimento de verdade e que só ele, e não valores ou regras externas, é que vai poder 

decidir o que, nele, deve ser montanha e o que deve ser como um rio, e assim é para todo 

mundo e não se pode julgar os outros com régua própria. Bem se vê aqui que, tendo sido 

Salinger influenciado ou não pelas correntes existencialistas e fenomenológicas, sua 

narrativa a elas se assemelha, no sentido de pregar a prática do conhecimento de si próprio 

e o “valor da experiência individual”4, ao passo que os caminhos percorridos por David 

balizavam-se mais nas experiências e expectativas alheias. 

Ao contrário de David Copperfield, que nos apresenta uma totalidade de início-

meio-fim de uma vida humana, em O apanhador apreende-se as coisas fragmentariamente, 

do mesmo modo com que Holden nos conta sua vida, sem obedecer a uma noção de 

conjunto e sem ordem cronológica. Isso se dá, em parte, pelo tamanho das narrativas 

(diferentes devido às mudanças na composição e recepção literária, já que O apanhador é 

                                                           
2 Ibid., p. 219. 
3 Ibid., p. 220. 
4 D’ONOFRIO, Salvatore. Literatura ocidental: autores e obras fundamentais. São Paulo: Ática, 2000. p. 412. 
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de uma época de meios eletrônicos de comunicação), mas em parte, também, porque a vida 

moderna tornou-se mais rápida e a percepção que o indivíduo tem desta — e 

conseqüentemente, a representação que vai ser encontrada na literatura — é mais 

fragmentada e menos linear — uma fragmentação da qual Joyce é o exemplo máximo5. 

Assim, este Holden solitário, fragmentado, confuso, que sente que vai desaparecer, que 

quer, inicialmente, sustar a passagem do tempo só é pensável e só faz sentido em uma 

realidade em que tudo muda constantemente e na qual o indivíduo sente-se solitário em 

grandes cidades, em meio a multidões. Enquanto David vive, do início ao fim da vida, 

cercado de pessoas que conheceu enquanto criança, a solidão de Holden só pode ser 

vencida através de um gesto interno dele (não depende de outras pessoas): ele aceita-a, e, 

nesse sentido, liberta-se dela. As ações positivas não mais têm espaço neste mundo 

freudiano, no qual os limites da realidade externa e a consciência do indivíduo borram-se 

cada vez mais (por isso faz absoluto sentido Salinger deixar seus leitores totalmente na mão 

da percepção dos seus narradores homodiegéticos — o que acontece em toda a sua obra — 

como se existissem à parte qualquer demiurgo onisciente, de modo que só se vê os 

acontecimentos e reflexões por seus olhos).  

O apanhador parece inserir-se na característica literária da modernidade que, 

segundo Pierre Chartier, faz com que a consciência dos fatos seja mais importante do que 

os fatos em si6. Como aponta Tacca, do século XIX ao século XX (e, pode-se dizer, do 

narrador onisciente de Wilhelm Meister para o século XX), houve o declínio do narrador 

onisciente em prol da visão pessoal do mundo. A verdade é que aquele narrador 

balzaquiano, que parecia pairar acima do mundo e vê-lo por inteiro, entendendo o seu 

funcionamento, não mais convence no século XX. O sentimento de que uma força superior 

regia e controlava o mundo (e a narrativa) esvazia-se, e toda e qualquer interpretação do 

mundo é posta naquilo que Tacca chama de parêntesis fenomenológicos, assumindo-se 

literariamente que a visão do mundo só pode ser uma visão pessoal e individual. Vai-se 

contra o narrador com ubiqüidade espacial e temporal, de percepção não-humana. O 

apanhador, embora não seja nem um nouveau roman nem um monólogo interior, é filho 

desta época que desconfia de tudo que não seja comprovação individual e pessoal, tanto no 

plano formal (a narrativa chega-nos através de Holden) quanto no plano conteudístico 

                                                           
5 Ibid., p. 439. 
6 CHARTIER, Pierre. Introduction aux grandes théories du roman. Paris: Dunod, 1990. p. 175. 
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(Holden aprende que só pode buscar a paz dentro de si, independente dos outros). Há um 

movimento do narrador de David Copperfield (que, embora em primeira pessoa, tem muita 

segurança dos valores que passa, dos julgamentos que faz, de tudo o que conta — não 

chega ao final da narrativa dizendo que não devia ter contado nada do que contou) para o 

narrador de O apanhador, e este movimento é o da diminuição das certezas em função do 

aumento das dúvidas7. 

Sai-se de David Copperfield, que reproduzia uma imagem de mundo positiva e 

triunfalista, em que tudo fazia sentido e havia pouco lugar para aspectos obscuros da vida, 

para chegar-se a uma literatura que, apesar de ter na consciência dos indivíduos a sua peça-

chave (Proust, Joyce, Virginia Woolf), dá muito lugar para as coisas inexplicáveis pela 

racionalidade humana, para o imponderável, para aquilo que foge ao controle humano, em 

parte devido à influência de Freud, de duas sanguinolentas guerras mundiais, de uma 

literatura de crítica social (da década de 30, sobretudo) que a muito pouco levou em termos 

concretos. Não se trata, evidentemente, de elementos fantásticos na literatura, mas de um 

comportamento ético como o de Holden que, apesar de não compreender por quê, passa a 

aceitar o fato de Sally lhe agradar, passa a aceitar o jeito como os outros são, ainda que isso 

não seja racionalmente compreensível para ele. Não é porque não entendemos as coisas que 

elas perdem seu direito de existir e sua pertinência. 

Por um lado, esta hermenêutica salingeriana pode ser otimista e enaltecedora do ser 

humano, pois a formação se dá dentro do indivíduo, independentemente de dados externos 

— de modo que ele é um pouco senhor de si. Mas é preciso lembrar que esta mudança na 

perspectiva literária do indivíduo só ocorreu porque a realidade tornou-se um nonsense e, 

neste sentido, esta mudança de perspectiva — e de perspectiva de formação, no caso deste 

trabalho — é um gesto de proteção escapista. Se o indivíduo carrega em si tudo o que 

precisa para formar-se e aceitar compassivamente o mundo, em um desprendimento sábio, 

é apenas porque as rédeas desse mundo por ele criado estão perdidas, e o âmbito da 

formação diminuiu: antes (século XVIII e XIX) o indivíduo formava-se agindo sobre o 

mundo, hoje, a única matéria-prima disponível para a formação é, quando muito, ele 

                                                           
7 TACCA, Oscar. As vozes do romance. Coimbra: Almedina, 1973. p. 71. Tacca afirma, a respeito das 
mudança sofridas pela figura do narrador do século XIX para o século XX: “A realidade tornou-se mais forte 
do que o narrador. Testemunha impotente da tragédia a que deu origem, este não pode mais do que consignar 
factos que não vê na sua totalidade, que não compreende na sua totalidade, que registra, somente, como as 
formas que vai tomando a fatalidade”. 
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próprio. Comparando a felicidade de Holden ao ver a irmã no carrossel, e o fim de suas 

vertigens com o painel final da vida de David, dele e Agnes firmados na vida, cercados 

pelos filhos e amigos, é inegável — mesmo guardando as proporções de que a formação se 

dá em esferas diferentes — que o equilíbrio de Holden parece ser muito mais delicado e 

menos sólido, em parte porque existe apenas na cabeça dele. E por isso o episódio do 

sanatório, sobre o qual se tem pouquíssimas informações, pois não sabemos exatamente o 

que levou Holden para lá, não necessariamente compromete sua formação, que obedece a 

anseios internos, e não a pressupostos externos. 

Neste sentido, a formação possível e encontrável em O apanhador é mais 

individualista: cada um é que sabe de si, os valores de outrem são questionados e nenhum 

conselho é útil.  Se Holden “se formou” ou resolveu alguns de seus problemas contando a 

sua história, por outro lado, no final, ele diz: “Don’t ever tell anybody anything”8. O que 

serve para ele, não necessariamente serve para os outros: enquanto David Copperfield era 

quase um manual de conduta, O apanhador é anti-didático. Trata-se, no caso da narrativa 

de Salinger, da representação de legiões de pessoas coletivamente solitárias, as quais um 

indivíduo pode observar e contemplar como semelhantes, ter compaixão por elas — eis sua 

formação —, mas das quais não se é possível chegar perto. 

Frente ao cotejo de ambas as obras, chega-se à conclusão de que Salinger sabia 

muito bem o que estava fazendo quando aproximou o seu protagonista, no início da sua 

obra, de David Copperfield: O apanhador no campo de centeio cresce quando vislumbrado 

frente ao seu passado literário. Resta saber se o frágil — e entretanto rico, porque autêntico 

— equilíbrio encontrado por Holden continua sendo possível em momentos posteriores da 

literatura moderna — e da literatura brasileira — ou se nas formas literárias atuais, da 

virada de século, já não são reconhecíveis os mais fracos traços de um posicionamento 

intencional do estranho homem neste mais estranho mundo. 
 

 
  

 

                                                           
8 SALINGER. op. cit. p. 220. 
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