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RESUMO 

 

 

Na presente dissertação, serão abordadas as relações entre o romance de formação e a 

literatura juvenil nas literaturas de língua inglesa. Apesar de suas particularidades, os dois 

gêneros têm em comum o fato de apresentarem contornos pouco definidos. Sendo assim, 

serão discutidas questões teóricas pertinentes a cada um deles a fim de chegar ao ponto central 

do trabalho: descrever e caracterizar o que seria o Bildungsroman juvenil. Três obras foram 

escolhidas para análise, Grandes esperanças (1860), de Charles Dickens, O apanhador no 

campo de centeio (1951), de J.D. Salinger – que serão usados para falar da tradição do 

romance de formação e da sua evolução – e Bateria, garotas e a torta perigosa (2004), de 

Jordan Sonnenblick, escolhido como exemplo paradigmático da manifestação desse gênero na 

literatura juvenil. 

Palavras-chave: Bildungsroman; romance de formação; literatura infanto-juvenil; literatura 

juvenil. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis will discuss the relationship between the coming of age novel and young-adult 

literature in English-language literature. Although each of the two genres has its own 

peculiarities, neither of them has well-defined contours. Therefore, relevant theoretical 

aspects of each genre will be examined in order to reach the main goal of this work: to 

describe and characterize the young-adult Bildungsroman. Three novels were selected for 

analysis: Great Expectations (1860), by Charles Dickens, The Catcher in The Rye (1951), by 

J.D. Salinger – both of which will be used to outline the tradition of the coming of age novel 

and its evolution – and Drums, Girls and Dangerous Pies (2004), by Jordan Sonnenblick, a 

paradigmatic example of the manifestation of the genre in young-adult literature. 

Keywords: Bildungsroman; coming of age novel; children’s literature; Young-adult 

literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A presente dissertação irá discutir as relações entre o romance de formação e a 

literatura infanto-juvenil. O tema surgiu de minhas experiências enquanto leitora da chamada 

Young Adult literature, que abrange muitos livros descritos como coming of age stories. 

Desse fato surgiu o seguinte questionamento: por que não chamar esses livros de coming of 

age novels, um dos termos em inglês para romance de formação? 

 O romance de formação, mais conhecido como Bildungsroman, pode ser caracterizado 

como uma narrativa de amadurecimento, o que também vale para boa parte das obras que 

compõem a literatura infanto-juvenil, o que já poderia indicar uma relação entre eles. E, de 

fato, a possível ligação entre os dois gêneros não é uma hipótese nova: apesar de ser mais 

comum a utilização do termo coming of age story para descrevê-las, algumas obras infanto-

juvenis, como o livro As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky, são consideradas 

como exemplos de romances de formação pela crítica especializada (MATOS, 2013), e a 

crítica veiculada pelos meios de comunicação usa o termo com alguma frequência – caso no 

qual os critérios para a inserção de obras específicas no gênero parecem ser totalmente 

subjetivos. Em um caminho reverso, alguns Bildungsromane clássicos ou renomados, como 

os livros de Dickens e de Mark Twain, costumam ser reapropriados pela literatura infanto-

juvenil, em geral de forma adaptada. A utilização de um protagonista jovem e a presença de 

conflitos com os quais o leitor pode se identificar parecem ser os elementos motivadores 

dessa reapropriação, como acontece com O apanhador no campo de centeio, de J.D. Salinger, 

que, apesar de não ter sido escrito para o público juvenil, é por vezes vendido ou 

recomendado como tal, e cuja influência pode ser sentida na literatura para adolescentes atual, 

como mostra a leitura do já mencionado Vantagens. 

Existem, então, argumentos a favor da existência de um romance de formação infanto-

juvenil, mas a reserva em classificar livros para crianças e adolescentes como tal persiste. 

Uma possível explicação para isso é o fato de que muitos críticos e professores ainda 

consideram a literatura voltada para crianças e adolescentes como sendo de qualidade literária 

menor (MATOS, 2013, p. 88-89), mas outra explicação pode ser encontrada nas incertezas em 

torno do próprio termo Bildungsroman. A palavra alemã é resultado da junção de Bildung 

com Roman, romance (MOISÉS, 1997, p. 63). Bildung é um conceito filosófico complexo e 

não me interessa entrar em seus pormenores, bastando para a discussão que estou 

desenvolvendo aqui saber que seu significado básico é formação, que não se refere aqui a 
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aspectos pedagógico-educacionais, mas sim a um processo interno de aprimoramento. É 

também um conceito mutável, que se transforma de acordo com o contexto sócio-histórico, o 

que vai dificultar o processo de inserção de obras no gênero Bildungsroman, já que isso 

depende do conceito de amadurecimento e formação que se toma por base, e que 

necessariamente se transforma ao longo da história (MATOS, 2013, p. 89). Outra questão 

polêmica se relaciona às origens do gênero, que estão intrinsecamente ligadas a Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister (1795-1796, AAWM), de Goethe. O efeito disso é que essa 

obra tende a ser considerada o modelo básico a partir do qual se definem outros romances de 

formação, resultando em uma visão engessada do gênero, o que coloca sua própria existência 

em risco. 

Mesmo com essas incertezas, parece haver algo que relaciona o Bildungsroman à 

literatura infanto-juvenil. Caracterizada principalmente por seu público-alvo e pela idade de 

seus protagonistas, uma das particularidades das obras para crianças e adolescentes é a grande 

interação entre gêneros. Dessa forma, dentro de um mesmo gênero temos formas variadas – 

poesia, quadrinhos e prosa – e ainda manifestações de outros gêneros como a fantasia e a 

ficção científica, para citar alguns. Se dentro da literatura para crianças e adolescentes 

podemos encontrar essa diversidade, não parece absurdo pensar que uma narrativa infanto-

juvenil possa se realizar na forma de um Bildungsroman, ainda mais se considerarmos a 

divisão temática da ficção realista infanto-juvenil proposta por Huck et al, esquematizada por 

Teresa Colomer em seu livro A formação do leitor literário: 

 

 

a) A construção da própria identidade 

O processo de crescimento pessoal, da infância à vida adulta, se subdivide 

em três tipos de temática: a vida em família, a vida com os demais e 

amadurecimento pessoal. 

b) O enfrentamento com os problemas da condição humana (deficiências 

físicas ou mentais, a velhice, a morte, etc.) 

c) A vida numa sociedade plural (o respeito às minorias, o conhecimento 

intercultural, etc) (COLOMER, 2003, p. 196) 

 

 

Os itens, em diferentes escalas, se aproximam dos temas do romance de formação, que 

de fato parece um modelo bastante propício para essa literatura, já que, em um 

Bildungsroman clássico, o enredo se estrutura ao redor do amadurecimento e da formação de 

seu protagonista, temáticas comuns também à literatura para crianças e adolescentes. Fora a 

proximidade temática, tanto o romance de formação quanto a literatura infanto-juvenil têm em 

seu centro um indivíduo em confronto com seu meio, mesmo que, inicialmente, as fontes 
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desse embate pareçam bastante distintas. Os dois gêneros partilham, ainda, certo caráter 

didático, já que o romance de formação servia como uma espécie de modelo para a juventude 

burguesa, e as obras para crianças e adolescente têm um papel semelhante para seus leitores, 

na medida em que  

 

 

A literatura [infanto-juvenil] tem a capacidade de dar a eles um lugar no 

mundo, algo tangível em que eles podem se apegar enquanto passam pelas 

suas próprias versões dos processos de transição presentes em cada [livro]. 

(BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014, p. 262; tradução livre)
1
 

 

 

Há ainda a possibilidade levantada por Roberta Seelinger Trites no primeiro capítulo 

do livro Disturbing the Universe: Power and Repression in Adolescent Literature 

(Perturbando o universo: poder e repressão na literatura adolescente, em português). A visão 

da autora é de que a literatura juvenil, em língua inglesa, “[é] uma evolução histórica do 

Bildungsroman” (TRITES, 2000, p. 10; tradução livre).
2
 Ela não explicita como teria se dado 

essa evolução, mas aponta para a popularidade, entre o público adolescente, de autores 

clássicos que escreviam obras com protagonistas jovens e que viriam a influenciar os futuros 

autores do gênero infanto-juvenil (TRITES, 2000, p. 9). Trites admite também que algumas 

obras infanto-juvenis são Bildungsromane, porém a definição que parece seguir de romance 

de formação se mostra limitada. Para a autora, “romances juvenis podem ou não ser 

Bildungsromane, o que dependeria mais do nível de maturidade atingido pelo protagonista do 

que de qualquer outra coisa.” (TRITES, 2000, p. 18; tradução livre),
3
 visão da qual discordo – 

entre outros motivos, porque “nível de maturidade” é algo muito subjetivo, em especial em 

uma literatura que muitas vezes acompanha apenas um momento do processo de formação do 

sujeito. Minhas leituras acerca do romance de formação e minha experiência enquanto leitora 

me fazem acreditar que a relação entre os dois gêneros vai além da simples genealogia, 

podendo, sim, existir uma realização infanto-juvenil do romance de formação – no caso, irei 

focar em obras voltadas para o público adolescente. Um dos motivos para isso é que o 

Bildunsgroman “adulto” é um gênero que trata da juventude (cf MORETTI), e, apesar de 

ainda trabalharmos com essa noção na sociedade contemporânea, a adolescência, que é uma 

                                                           
1
 No original: “Literature has the possibility of giving them a place in the world, something tangible to hold onto 

as they complete their own version of the transitions experienced in each of these novels”. 
2
 No original: “YAnovels evolved historically form the Bildungsroman”. Matos também relaciona a genealogia 

da young-adult literature ao romance de formação, sem entrar em detalhes. Pare ele, porém, é interessante ler o 

Bildungsroman na produção contemporânea para adolescente não como um gênero, mas como uma função.  
3
 No original: “YA novels may or may not be Bildungsromane, depending more on the level of maturity the 

protagonist reaches than anything else”.  
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“invenção” recente, parece ocupar o lugar que anteriormente era reservado à juventude, seja 

em termos de desenvolvimento pessoal ou de imaginário popular. Sendo assim, seria possível 

ver a manifestação juvenil do romance de formação como uma progressão natural do gênero, 

já que as mudanças fizeram com que seu protagonista ideal pudesse ser encontrado nesse 

grupo social – dessa forma, o Bildungsroman até poderia ser o gênero por excelência da 

adolescência, apesar de a literatura juvenil não se limitar a ele. Tendo essas questões em 

mente, meu objetivo será caracterizar o que seria o Bildungsroman juvenil, apontando os 

elementos que permitiriam classificar uma obra como tal – apesar de não me abster de falar de 

uma conexão mais ampla entre os dois gêneros, já que a relação genealógica existe. 

Para isso, então, irei traçar um paralelo entre a literatura infanto-juvenil e os 

Bildungsromane, especificamente no contexto das literaturas anglófonas, o que será feito 

através da análise de três obras. Grandes esperanças (1860, GE), de Charles Dickens, é a 

primeira delas, e foi escolhida por ser considerada por muitos críticos um modelo clássico de 

romance de formação; O apanhador no campo de centeio (1951, ACC), de J.D. Salinger, é 

um livro que transgride as regras do gênero, mas que parece manter com ele uma relação 

intima – além disso, alguns críticos apontam a influência da obra para o surgimento da 

literatura juvenil em língua inglesa (TRITES, 2000, p. 9) e nas produções contemporâneas da 

Young Adult literature (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014); a terceira e última obra é 

Bateria, garotas e a torta perigosa (BGTP). Escrito por Jordan Sonnenblick e publicado em 

2004, Bateria é um livro voltado para leitores no início da adolescência, e conta a história de 

Steven, um menino de 13 anos, e de sua vida após seu irmão mais novo, Jeffrey, ser 

diagnosticado com câncer. Estruturalmente mais próximo de Apanhador do que de GE, a 

leitura desse romance revela diversos pontos de contato entre os percursos de Steven e o dos 

protagonistas de Bildungsromane, levando em conta a figura do adolescente e seu lugar na 

sociedade atual.  

É importante fazer um comentário no que se refere à escolha do corpus: optei por não 

focar nas narrativas de fantasia, que trariam consigo questões acerca da construção do mundo 

mágico, entre outras, aumentando em muito a extensão do trabalho. É possível, também, 

perceber algo em comum entre os protagonistas das três obras escolhidas; mais 

especificamente, o fato de serem todos brancos, do sexo masculino e de classe média ou alta . 

Personagens com essas características foram os heróis típicos desses romances – basta olhar 

para Wilhelm –, mas não foi essa a motivação da escolha, e sim o fato de que “[a] literatura 

juvenil, à semelhança de qualquer literatura ‘adjetivada’ – infantil, (de autoria) feminina, 

negra – está sempre às voltas com as implicações trazidas pelo rótulo que a define” (DIAS; 
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SOUZA, 2015, p. 85). Bildungsroman e infanto-juvenil são dois rótulos complexos por si sós, 

e qualquer um que se adicionasse a eles iria trazer novos conflitos e especificidades que 

teriam que ser trabalhados à parte. A semelhança entre os protagonistas é, então, apenas uma 

questão de recorte, pois, como será mostrado no primeiro capítulo, não quero dizer que o 

romance de formação não possa ter protagonistas diversos. Na verdade, isso apenas enfatiza 

que meu trabalho não pretende, e nem pode, dar conta do enigma do Bildungsroman em sua 

totalidade. 

A dissertação é dividida em quatro capítulos. O primeiro aborda o Bildungsroman e 

suas questões teóricas, buscando esclarecer alguns de seus pontos mais polêmicos. Nele, 

discutirei a história do gênero e diferentes formas de caracterizá-lo, traçando um panorama 

que abrange diferentes perspectivas. Findo esse momento inicial, tratarei da permanência do 

Bildungsroman para além da Alemanha dos séculos XVIII e XIX, além de falar do fascínio 

que o gênero parece exercer e da universalidade de seus temas. Ao longo da discussão, ficará 

claro que falar de romance de formação exige um posicionamento, ou seja, escolher como 

entender e interpretá-lo. Tendo isso em mente, na parte final do capítulo, construirei, levando 

em conta as definições levantadas, uma definição abrangente do Bildungsroman, que guiará o 

resto do trabalho. Para tal, farei uma análise comparativa entre Os anos de aprendizado de 

Wilhelm Meister (em sua posição de paradigma do gênero), Grandes esperanças e O 

apanhador no campo de centeio. 

Os dois últimos títulos serão trabalhados mais profundamente no segundo capítulo, 

que foca na tradição do romance de formação em língua inglesa. Serão abordadas questões 

pertinentes ao contexto sócio-histórico em que os livros foram produzidos, bem como as 

mudanças ocorridas na relação entre indivíduo e sociedade, sem perder de vista as 

características do gênero e como elas irão se manifestar – ou não – em cada um dos dois 

livros. Os percursos de seus protagonistas, Pip e Holden, respectivamente, servirão de 

contraste para a trajetória de Steven, da qual falarei no último capítulo. 

A literatura infanto-juvenil, porém, tem suas próprias polêmicas e particularidades 

teóricas e, por isso, tratarei, no terceiro capítulo, de como o gênero é definido, das 

possibilidades de sua interação com outros gêneros e das características da literatura infanto-

juvenil realista e dos temas pertinentes a ela. O quarto capítulo será dedicado ao 

Bildungsroman juvenil, e o fio condutor da discussão será a análise de Bateria. Tomarei o 

livro de Sonnenblick como um exemplo paradigmático, mas não me limitarei a ele, trazendo 

também outras obras que podem ser consideradas romances de formação – ou apresentem 

fortes características relacionadas ao gênero – a fim de fazer um exame mais amplo da ligação 
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entre os dois gêneros. Além disso, irei contrastar os livros citados nesse capítulo com 

Apanhador e Grandes esperanças, enquanto representantes da tradição do romance de 

formação em língua inglesa, pois busco também mapear as mudanças e adaptações pelas 

quais o modelo do Bildungsroman passa em sua realização juvenil. Ao final, espera-se chegar 

a uma imagem, relativamente delimitada e definida, do que seria essa manifestação do 

romance de formação. 

No que se refere aos protagonistas, sinto que é importante fazer um último comentário. 

Em alguns momentos pode parecer que eles são apresentados de forma um tanto negativa, 

mas esse é um dos possíveis efeitos de se ler obras como Bildungsromane. O erro é parte 

importante dessas narrativas; na verdade, no caminho para a maturidade, o protagonista deve 

se reconhecer errado, devendo o leitor concordar com essa visão – e, assim, as atitudes 

iniciais da personagem não parecem favoráveis. Mas isso, como muito do que se refere ao 

romance de formação, é uma questão de perspectiva. 
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1 LINHAS GERAIS DO ROMANCE DE FORMAÇÃO: QUESTÕES DE DEFINIÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO DO GÊNERO.  

 

 

Existem, entre os críticos literários, algumas controvérsias sobre a maneira de definir o 

romance de formação, e sobre como determinar se certas obras se relacionam a ele, 

controvérsias que ficam claras em estudos sobre o tema (DOMINGUES, 2012; SANTOS, 

2012). De um lado, temos os que defendem que o Bildungsroman só poderia ser encontrado 

na literatura alemã dos séculos XVIII e XIX, por ter “ligações profundas tanto com a 

historicidade de suas condições de origem como, também, pela estreita comparação com seu 

paradigma [Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe]” (SANTOS, 2012, p. 

23). Do outro, a variedade de trabalhos que tentam classificar obras como romances de 

formação parece indicar que também há os que acreditam que a transposição para outras 

culturas e as mudanças na sociedade não extinguiram o gênero, apenas fizeram com que fosse 

necessário que ele se transformasse e se adaptasse a novas realidades. A única coisa que 

parece certa é a grande disseminação do termo, frequentemente usado para descrever obras 

literárias de diversos países.  

 

 

Narradores mutáveis mudam seu discurso e suas ideias ao longo da 

narrativa; eles se transformam diante de nossos olhos. Essa característica 

está especialmente presente no Bildungsroman, ou romance de 

desenvolvimento (por exemplo, Grandes esperanças); é parte do enredo, em 

tais romances, não só o que acontece, mas como o narrador muda em 

função do que acontece
4
 (STAM, 2005, p. 37; tradução livre, grifos do 

original) 

 

 

A citação acima, retirada de um texto sobre adaptações literárias para o cinema, serve 

como um bom exemplo da ampla utilização do termo, que pode ser encontrado até fora da 

crítica especializada. A escolha, por parte de Robert Stam, de utilizar Bildungsroman como 

exemplo para esclarecer as características do narrador mutável parece indicar que, se não a 

nomenclatura em si, pelo menos as características de tal gênero fazem parte do universo 

literário conhecido por seus leitores, não sendo preciso uma explicação extensa para que 

exemplos do romance de formação sejam reconhecidos. Mas a aparente clareza da noção de 

                                                           
4
 No original, “Changing narrators alter their discourse and ideas as they narrate; they mutate before our eyes. 

This trait is especially true of the Bildungsroman or novel of development (for example, Great Expectations); 

part of the plot, in such novels, is not just what happens but how the narrator changes in function of what 

happens”. 
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romance de formação, tal como apresentado no trecho acima, mascara as dúvidas e polêmicas 

que a envolvem. 

No centro dos questionamentos acerca do gênero está sua obra fundadora, Os anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister (AAWM), de Goethe. Os trabalhos e publicações sobre o 

tema costumam indagar até que ponto as obras que se propõem como Bildungsromane devem 

se relacionar com o romance original e seguir seu modelo, e discutem a possibilidade de 

existirem livros sob essa nomenclatura em um contexto social, histórico e até mesmo 

geográfico diferente daquele da narrativa goethiana. Uma boa forma de abordar essa questão é 

analisar a história do termo e do gênero. 

 

 

1.1 Visões sobre o romance de formação 

 

 

Maas (2000) e Mazzari (2010), em seus trabalhos acerca do romance de formação, 

traçaram um panorama das primeiras críticas e das visões mais consagradas a respeito do 

gênero. Utilizado pela primeira vez em 1810 por Karl Morgensten, o termo Bildungsroman 

fez sua primeira aparição em uma conferência na universidade de Dorpart, sendo cunhado já 

em associação a Anos de aprendizado – apesar de a definição não se basear inteiramente nele 

– e a partir de crenças do próprio Morgensten: o professor viu o caminho percorrido por 

Wilhelm como “o percurso exemplar, como a trajetória arquetípica a ser cumprida pelos 

filhos da incipiente burguesia alemã em busca de legitimação e reconhecimento político” 

(MAAS, 2000, p. 20), e ele mesmo mostrava crer na possibilidade de uma formação universal 

e autônoma para além da aristocracia (MAAS, 2000, p. 21). Morgensten, porém, não produziu 

uma definição detalhada dos ditos romances de formação, afirmando que assim se chamariam 

“sobretudo por causa de seu assunto, porque ele representa a formação do herói em seu 

começo e em seu desenvolvimento, até um certo estágio de aperfeiçoamento” 

(MORGENSTEN apud MAZZARI, 2010, p. 99).  

O termo Bildungsroman só viria a ter maior difusão e uma definição mais clara com 

Wilhelm Dilthey, em livro de 1870. Mazzari (2010, p. 101-102) relata que um dos avanços de 

Dilthey na construção do conceito foi dizer que, nos livros que menciona como sendo 

romances de formação, as histórias tratam de jovens do seu tempo que entram em contato 

com as dificuldades da vida e que, no seu processo de amadurecimento, tomam consciência 

de sua tarefa no mundo, sendo o enfoque o “mundo do indivíduo, e de sua autoformação” 
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(DILTHEY apud MAZZARI, 2010, p. 101), tratando não de questões de política, mas da 

esfera da vida privada. Além disso, ao selecionar obras que lidavam com a situação da 

burguesia alemã de suas respectivas épocas, e se fixar nos aspectos mencionados, pode-se 

considerar que foi da obra do teórico que surgiram os primeiros indícios da suposta estreita 

relação entre o Bildungsroman e a era goethiana. As definições de Dilthey e Morgensten são 

apontadas por Maas como sendo parte “do complexo original a partir do qual se constituirão 

as definições posteriores do conceito” (MAAS, 2000, p. 51), juntamente com as definições de 

Mellita Gerhard e Ernst Ludwig Stahl.   

Gerhard publicou seu livro em 1926, introduzindo o termo Entwicklungsroman
5
 

(romance de desenvolvimento), “categoria geral e supra-histórica, a partir da qual se teria 

desenvolvido a categoria historicamente localizada e datada do Bildungsroman” (MAAS, 

2000, p. 49). Entwicklungsroman seria toda e qualquer narrativa que tratasse do confronto 

entre o indivíduo e a realidade de sua época e das questões pertinentes ao seu 

amadurecimento. O romance de formação seria, então, uma particularização alemã decorrente 

das transformações ocorridas na segunda metade do século XVIII, e o que tornaria AAWM 

diferente dos demais, a ponto de inaugurar um novo gênero, seria o “impulso para a auto-

formação, que atuando sobre o herói desde a juventude, move-o adiante” (GERHARD apud 

MAAS, 2000, p. 50; grifos da autora). Ernst Ludwig Stahl tem visão consonante com Gerhard 

no que se refere à importância do contexto da época, acrescentando como principal 

característica dos romances de formação a ideia do vir a ser, em associação com as crenças 

psicológicas e pedagógicas da época, pois seriam o espelho dos ideais de formação de seus 

autores (MAAS, 2000, p. 50). 

Desses conceitos que, segundo Maas, não diferem muito entre si, podemos chegar à 

conclusão de que uma definição clássica do romance de formação é aquela que o entende 

enquanto um gênero exclusivamente alemão, restrito a um certo período histórico por ter nele 

suas origens e representar ideais fortemente ligados a ele, e intimamente associado a Anos de 

aprendizado, seu modelo e paradigma. Surgido das aspirações e da insatisfação que 

permeavam a classe burguesa, que buscava espaço e reconhecimento, o Bildungsroman 

deveria tratar da trajetória individual de um jovem representante dessa parcela da sociedade, 

movido por uma vontade de se aprimorar, acompanhando seu percurso de formação e 

                                                           
5
 Segundo indicado por Maas em seção posterior de seu livro, a utilização desse termo é irregular, com alguns 

autores seguindo a separação proposta por Gerhard e outros utilizando-o como sinônimo de Bildungsroman. 

Resulta disso, também, que obras vistas como romances de desenvolvimento por um são considerados de 

formação por outros, e vice e versa. 
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desenvolvimento, até que se encontre, em certo ponto, maduro, inserido socialmente e em 

equilíbrio com o mundo em que vive, tendo consciência de seu papel nele. 

A essa proposição podemos somar também a de François Jost, em “La tradition du 

Bildungsroman” (A tradição do Bildungsroman, em português), em outra definição que foca 

mais em elementos temáticos do que formais. Segundo Jost, o ponto central do gênero 

“[d]esde Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795-96), o protótipo reconhecido do 

Bildungsroman, é a experiência do mundo (...). A confrontação do herói com seu meio” 

(JOST, 1969, p. 99).
6
 Dessa forma, o amadurecimento “acontece graças a uma série de 

experiências, infelicidades e desventuras que, em vez de passarem ao largo do herói ou de 

tomá-lo como testemunha, simplesmente, moldaram e formaram-no” (JOST, 1969, p. 104).
7 

 

A definição do crítico francês também parte de AAWM, e é interessante que ele 

chame atenção para o fato de que “[m]ais do que o mundo em si mesmo, Wilhelm reconhece 

seu lugar no mundo” (JOST, 1969, p. 105).
8
 É de se esperar, então, que essa seja uma 

característica definidora, também, de outros romances de formação, já que, nessas obras, 

“[d]ever-se-ia procurar esse princípio de unidade muito mais no próprio herói, em suas 

atitudes diante da vida, suas vitórias e defeitos” (JOST, 1969, p. 104),
9
 em especial porque, da 

forma como Jost entende o gênero, o romance de formação seria uma espécie de “pré-

romance”, em que “ao fim da obra, o herói nos aparece armado para a existência, pronto para 

viver seu romance” (JOST, 1969, p. 99).
10

 

Jost vê o Bildungsroman como um fenômeno que surgiu na Alemanha, mas que se 

expandiu para a Europa, permanecendo, inclusive, no século XX. Não só ele aponta para a 

influência da obra de Goethe na Inglaterra (JOST, 1969, p. 106), como trata do 

desenvolvimento do gênero na França, momento em que faz uma observação bastante curiosa: 

para ele, o verdadeiro precursor do romance de formação francês é Emílio, de Rousseau. 

Somando essa afirmação ao comentário de que “O Bildungsroman pode (...) ser definido 

                                                           
6
 No original: “Depuis Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96), le prototype reconnu du Bildungsroman, c’est 

l’expérience du munde. (...) La confrontation du héros avec son milieu”. A tradução de todos os trechos do 

artigo de Jost é de Victor Ribeiro. 
7
 No original: “s’est accompli grâce à une série d’expériences, de malheurs et de mésaventures qui, au lieu de 

glisser à côté du héros ou de l’avoir pour simple témoin, l’ont façonné, modelé, formé”. Segundo Cristina 

Ferreira Pinto (1990, p. 10), Jost, ao dizer que o protagonista do Bildungsroman aprende a “ser homem”, liga o 

gênero ao processo de formação, exclusivamente, de um protagonista masculino. A leitura de “La tradition du 

Bildungsroman”, porém, não deixa isso tão claro. Enquanto é verdade que a maior parte dos exemplos citados 

tem um homem como herói, Jost cita “La vie de Marianne” como um dos protótipos do romance de formação 

na França, o que abre a possibilidade de uma protagonista feminina. 
8
 No original: “Mieux que le monde lui-même, Wilhelm reconnaît sa place dans le monde”. 

9
 No original: “Ce principe d'unité est bien plutôt à chercher dans le héros lui-meme, ses attitudes devant la vie, 

ses victoires et ses défaites”. 
10

. No original: “à la fin de l’oeuvre le héros nous apparaît armé pour l’existence, prêt à vivre son roman”. 

 



22 
 

como a expressão literária de um novo ideal de educação” (JOST, 1969, p. 113),
11

 podemos 

concluir a importância do contexto sócio-histórico para o surgimento e para a evolução do 

gênero – o que indicaria que o Bildungsroman não é o mesmo ao redor do mundo, e que isso 

deve ser levado em conta na hora de analisar e classificar as obras.  

O foco no conteúdo parece ser a melhor forma de definir o romance de formação para 

os críticos em geral, e em especial para os que buscam uma visão mais inclusiva. Maas (2000, 

p. 61) aponta que “apenas a opção por uma definição conteudística é capaz de sustentar a 

necessária generalidade presente à sustentação do gênero” – seja dentro ou fora do contexto 

alemão goethiano –, e é também nesses moldes que se constrói a definição de Jürgen Jacobs, 

reproduzida por Mass, e que se propõe a ser flexível e abrangente. Em sua visão, são 

Bildungsromane obras: 

 

 

Em cujo centro esteja a história de vida de um protagonista jovem, história 

essa que conduz, por meio de uma sucessão de enganos e decepções, a um 

equilíbrio com o mundo. Esse equilíbrio é frequentemente escrito de forma 

reservada e irônica; entretanto, ele é, como meta ou ao menos como 

postulado, parte necessariamente integrante de uma história “da formação”. 

(MAAS, 2000, p. 62, grifos meus) 

 

 

 Essa concepção, como se pode ver, não difere muito das anteriormente apresentadas. 

O que torna a perspectiva de Jacobs diferente é a crença de que o gênero, definido pela 

questão da formação (MAAS, 2000, p. 63), não fica preso aos limites dos séculos XVIII e 

XIX, admitindo que essa questão se modifica ao longo dos anos, o que resultaria nas 

transformações no gênero e sua grande diversidade, e, ao mesmo tempo, as explicaria: “a 

existência do Bildungsroman como gênero é possível apenas se admitirmos uma contínua 

alteração de seus pressupostos, a qual se desenha a partir de um programa narrativo básico 

[Anos de aprendizado]” (MAAS, 2000, p. 63). Maas aponta também para alguns itens que 

caracterizam o Bildungsroman de acordo com Jacobs, aos quais retornarei mais adiante, 

dentre os quais o mais notável seria a consciência por parte do personagem do processo pelo 

qual está passando. 

A questão do protagonista e seu percurso também é importante para as exposições de 

Bakhtin. Ao falar, em “O romance de educação na história do realismo”, da necessidade de 

um estudo do romance que não seja estático-formal ou normativo, o teórico russo propõe uma 

classificação segundo o princípio da construção da personagem (BAKHTIN, 2010, p. 205). 

                                                           
11

. No original: “Le Bildungsronan peut donc être défini comme l’expression littéraire d’un nouvel idéal 

d’éducation”. 
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Partindo desse ponto, teríamos então quatro tipos de romance: o de viagens, o de provação, o 

biográfico (ou autobiográfico) e o Bildungsroman.
12

 Em cada uma dessas modalidades, a 

composição da obra está ligada ao “princípio de enformação da personagem [que] está 

vinculado a um determinado tipo de enredo, a uma concepção de mundo” (BAKHTIN, 2010, 

p. 205). 

Com características mais próximas ao romance biográfico (ou autobiográfico), o 

Bildungsroman se diferencia deste e dos demais tipos por apresentar um herói mutável. 

Bakhtin afirma que, na maioria dos romances e suas subcategorias, o personagem permanece 

uma constante da história; o que se modifica seria apenas o que se passa com ele em relação 

ao mundo externo, vindo deste as variáveis, que não alteram sua configuração interior, já 

definida e “pronta” no início da narrativa. Existiria, em contraponto, “outro tipo de romance 

incomparavelmente mais raro, que produz a imagem do homem em formação”, onde:  

 

 
A mudança do próprio herói ganha significado de enredo e em face disso 

reassimila-se na raiz e reconstrói-se todo o enredo do romance. O tempo se 

interioriza no homem, passa a integrar a sua própria imagem, modificando 

substancialmente o significado de todos os momentos do seu destino e da 

sua vida. Esse tipo de romance pode ser designado no sentido mais amplo 

como romance de formação do homem.
13

 (BAKHTIN, 2010, p. 219-220, 

grifos do original). 

 

 

O autor continua afirmando que a formação pode se dar de diversas formas, o que o 

leva a uma divisão do “romance de formação do homem” em cinco tipos, de acordo com a 

forma como o personagem se relaciona com o tempo: duas do tempo cíclico, seguindo a 

passagem de uma fase da vida para a outra; uma do tempo biográfico, em que os 

acontecimentos específicos têm mais peso do que uma simples passagem dos anos e do 

amadurecimento decorrente deles, como ocorre no cíclico; um do tipo didático-pedagógico, 

com foco na educação em si, no sentido formal; e o último, e para Bakhtin mais significativo, 

em que “a formação do homem efetua-se em indissolúvel relação com a forma histórica” 

(BAKHTIN, 2010, p. 221). A diferença mais importante entre o quinto tipo e os demais é que, 

neste, o herói está na fronteira entre dois tempos, e não é só ele, mas também o mundo ao seu 

                                                           
12

 Na tradução para o português de Paulo Bezerra, o termo utilizado é romance de educação, enquanto na 

tradução em inglês da University of Texas Press, utilizou-se o termo Bildungsroman. Muitos críticos usam os 

termos em alemão para romance de formação e romance de educação como sinônimos, o que parece ser o caso, 

já que, nessa mesma tradução, na página 217, aparece a afirmação “romance de educação (Erziehungsroman 

ou Bildungsroman)”. Optei por utilizar o termo Bildungsroman para manter a clareza no trabalho.  
13

 Na tradução em inglês, human emergency, motivo pelo qual não tomaria a utilização do termo, aqui, como 

significando, de fato, Bildungsroman. 
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redor, que muda, ao passo que nos outros quatro o mundo é fixo e estável. É nesse tipo que se 

enquadraria Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister.
14

 

Tal como exposto por Bakhtin, o gênero ganha possibilidade de ampliação, podendo 

englobar obras diversas, mantendo a conexão com suas raízes – o Bildungsroman continua 

sendo visto como o produto literário de transformações históricas e ligado ao seu tempo de 

origem. E, se o teórico não estende as barreiras ao se fixar em obras do século XVIII e XIX, o 

faz ao criar uma lista de obras comumente vistas como “protótipos básicos” (BAKHTIN, 

2010, p. 217-218) com títulos de diferentes países. 

Os exemplos de definições aqui expostos, que não representam uma compilação 

exaustiva– o que não seria possível dada a profusão de fontes –, servem para mostrar que as 

conceituações de romance de formação são bastante semelhantes, apesar de sua aparente 

diversidade. Surge, de tempos em tempos, algum ponto que amplia a perspectiva, mas a base 

da ideia que se tem do gênero é a mesma; a diferença significativa é, de fato, a caracterização 

dele como gênero datado e de um cenário único ou como um gênero mais flexível e que se 

espalhou para outras localidades. 

 

 

1.2 De uma possível permanência 

 

 

Fica então a pergunta: o Bildungsroman poderia ou não ser encontrado fora da 

Alemanha dos séculos XVIII e XIX e em condições diferentes da época e das propostas de 

Goethe? A julgar pela quantidade de estudos e trabalhos que pretendem classificar obras 

específicas como romances de formação, o gênero parece se manter vivo. Seria impossível 

chegar a uma resposta definitiva para essa pergunta – complexa e que envolve inúmeros 

fatores –, mas falar sobre o romance de formação envolve se posicionar, em alguma medida, 

frente a essa questão. Creio que é possível argumentar em favor de sua existência em nossos 

dias e “[e]xpandir o conceito do gênero se tornou uma tradição entre os críticos do 

Bildungsroman” (ABEL et al apud SUMMERFIELD; DOWNWARD, 2014, p. 109, tradução 

                                                           
14

 O texto de Bakhtin irá priorizar esse último modelo. Em meu trabalho, levando em conta a definição que 

construo neste capítulo, decidi por focar não só no último, mas também no do tempo biográfico, já que muitos 

Bildungsromane se passam em momentos de “estabilidade” do cenário sociocultural. 
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livre)
15

 – como acontece na obra dos já citados Maas e Mazzari – e os motivos para isso são 

os mais diversos. 

Um dos argumentos mais utilizados ao se afirmar que o gênero já se tornou 

improdutivo, influenciando obras novas, mas nunca aparecendo de forma completa, é a 

grande disparidade entre os aspirantes a romance de formação e o paradigma Anos de 

aprendizado, o que seria um resultado das transformações socioculturais ocorridas ao longo 

dos anos – uma visão que só permite ao Bildungsroman se realizar em um contexto bastante 

específico. O contra-argumento poderia ser encontrado ao se observar a questão dos gêneros 

de uma forma geral. Como afirma Tzvetan Todorov em Os gêneros do discurso:  

 

 

O fato de uma obra “desobedecer” a seu gênero não [torna o gênero] 

inexistente (...). Primeiro, porque a transgressão, para existir como tal, 

necessita de uma lei – que será, precisamente, transgredida. Poderíamos ir 

mais longe: a norma não se torna visível – não vive – senão graças às suas 

transgressões. (TODOROV, 1980, p. 44) 

 

 

O crítico aponta ainda que tais transgressões e exceções à regra acabam sendo 

incorporadas a esta e ao cânone graças ao sucesso de público e atenção da crítica. Assim, 

podemos dizer que “[o]s sucessivos desvios que o Bildungsroman vem apresentando em 

relação ao seu protótipo Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister mostram-se como 

reflexos das transformações políticas e econômicas ocorridas nas estruturas da sociedade em 

que o herói busca integrar-se” (MAZZARI, 1999, p. 85). Na passagem citada, Mazzari tem 

em mente aspectos relacionados à questão da formação, mas esses desvios também podem ser 

formais, temáticos e ideológicos. Além disso, não se pode esquecer que o indivíduo dos 

séculos XVIII e XIX se relacionava com sua sociedade de uma forma diferente do que o 

indivíduo dos dias de hoje, e as mudanças no âmbito socioeconômico tendem a influenciar e 

modificar a forma como as artes vão tratar do homem e das relações humanas. Se por um lado 

esses fatos podem ser vistos como obstáculos para o Bildungsroman – já que eles levariam a 

alterações na forma tradicional do gênero, descaracterizando-o –, por outro eles podem ser 

vistos como elementos que enriquecem e se incorporam ao conceito do romance de formação, 

abrindo a possibilidade de inserir nele os romances escritos em outros períodos, que 

passariam a servir de fontes para obras futuras. Assim, estariam justificadas as transformações 

no gênero, bem como a inclusão nele de obras tão diversas. 

                                                           
15

 No original: “It has become a tradition among critics of the Bildungsroman to expand the concept of the 

genre”. 
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O que Todorov afirma sobre a transgressão à norma parece ressoar nas questões em 

torno do Bildungsroman, em especial se considerarmos que, mesmo com todo o debate, o 

termo se mantém vivo e circulando em larga escala. Parece pouco provável, em especial nas 

literaturas nacionais mais jovens ou onde o termo foi inserido tardiamente, que das obras mais 

atuais todas tenham relação com Anos de aprendizado, sendo mais crível que elas tenham 

sofrido a influência de outras obras produzidas no mesmo local ou de alguma outra literatura 

estrangeira de forte presença na região e de maior circulação que a alemã. Essas seriam as 

outras obras, mencionadas pelo teórico, que rompem com a tradição e a reestruturam, 

tornando-se por sua vez novos modelos – que também são passíveis de subversão. O 

apanhador no campo de centeio ilustra bem essa possibilidade: se sua relação com AAWM às 

vezes parece tênue, logo nas primeiras linhas do romance Holden Caulfield menciona David 

Copperfield, de Dickens, citado como exemplo de romance de formação por diversos críticos 

– inclusive por Bakhtin e Jost. Pode-se supor, então, que é esse o referencial ao qual a obra se 

liga, e que será subvertido, já que é isso que o narrador-personagem parece intencionar ao 

dizer:  

 

 

Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer 

saber é onde eu nasci, (...) e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield, 

mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. (...) E, 

afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem 

nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último 

Natal (...). (SALINGER, 2012, p. 7)
16

 

 

 

O próprio Apanhador parece já ter entrado no ciclo descrito por Todorov: a obra é 

citada como influência de diversos autores infanto-juvenis, sendo sua presença 

particularmente clara em As vantagens de ser invisível,
17

 de Stephen Chbosky, um dos poucos 

romances juvenis comumente aceitos como um coming of age novel. Apesar de o 
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No original: “If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was 

born, (...) and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going into it, if you want to know the 

truth. (…) Besides, I’m not going to tell you my whole goddam autobiography or anything. I’ll just tell you 

about this madman stuff that happened to me around last Christmas (…)”. (SALINGER, 2010, p. 1) 
17

 O livro de 1999 é narrado através de cartas “anônimas” de Charlie (nome falso escolhido pelo protagonista 

para se referir a si mesmo e preservar sua identidade) para um destinatário não identificado, porque Charlie 

precisa saber que “existe alguém que ouve e entende, e não tenta dormir com as pessoas mesmo que tenha 

oportunidade” (CHBOSKY, 2007, p. 12), sem exigir respostas. A correspondência narra um ano na vida do 

protagonista, começando após o suicídio de seu melhor amigo e acompanhando o desenvolvimento de sua 

amizade com Patrick e Sam. Ao longo do livro, vemos sua dificuldade de interpretar as situações e reagir a 

elas, o que culmina na sua internação em um hospital, após se lembrar de um trauma de infância reprimido. Na 

última carta, Charlie diz que não sabe se terá tempo de continuar escrevendo, pois estará tentando “participar”, 

e afirma que tudo está, ou ficará bem. 
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protagonista, Charlie, não se aprofundar em suas impressões sobre o livro de Salinger, 

sabemos que ele o leu diversas vezes, e que foi recomendado por seu professor por ser “o tipo 

de livro feito para nós [Charlie e o professor]” (CHBOSKY, 2007). Dessa forma, se 

estabelece uma relação não só entre os protagonistas, mas também entre Caulfield e toda uma 

geração de leitores – já que Apanhador é também um dos livros favoritos da mãe de Charlie.
18

 

Buscar uma proximidade estreita entre os outros Bildungsromane e AAWM é buscar uma 

rigidez e uma pureza que parecem não combinar com os estudos literários na atualidade. 

Como chama atenção Jost (1969, p. 98),  

 

 

hoje, na imensa maioria dos casos, [uma obra] se relaciona ao mesmo tempo 

a uma dezena de subgêneros e subespécies. (...) A arte do romance 

contemporâneo é a arte das infinitas hibridações (...). Segue-se dessas 

observações que o Bildungsroman não constitui de forma alguma uma 

categoria isolada. Mesmo seus protótipos participam em diversos níveis de 

outros grupamentos que tampouco formam gêneros cerrados.
19

 

 

 

Vantagens, se o aceitarmos como um romance de formação, é um bom exemplo disso: 

além de pertencer à literatura infanto-juvenil, é também um romance epistolar. Essa mistura 

pode ser vista, em menor escala, até no próprio livro de Goethe, já que, no livro 6, as 

desventuras de Wilhem se interrompem e o leitor é apresentado às “Confissões de uma bela 

alma”, que nada mais é do que uma narrativa de formação de cunho pietista (MAZZARI, 

1995; SUMMERFIELD, 2014), orientação diversa do percurso traçado por Wilhelm. 

É possível, ainda, imaginar outra maneira de abordar essa questão: através das ideias 

desenvolvidas por Jauss em seu livro A história da literatura como provocação à teoria 

literária. Tentar analisar as relações leitor-obra, e a forma como esta é recebida de acordo 

com o horizonte de expectativas e a bagagem prévia referente ao gênero que o leitor possui 

pode ser a chave para entender por que, mesmo se distanciando do paradigma clássico e sendo 

questionadas por críticos, certas obras são classificadas como romances de formação, em 

especial ao se levar em consideração os diferentes momentos históricos de produção e 

recepção da obra.  
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 Uma rápida pesquisa na internet aponta que o livro de Salinger foi, e em alguns casos ainda é, um dos que 

mais sofreu censura em âmbito escolar, sendo os professores impedidos de trabalhá-lo em sala de aula. É 

também um livro bastante popular entre leitores jovens, o que resulta em uma geração de leitores que é 

frequentemente renovada. 
19

 No original: “aujourd’hui, dans l’immense majorité des cas, elle relève en même temps d’une dizaine de sous-

genres et de sous-espèces.(...) L’art du roman contemporain est l’art des hybridations infinies (...). Il s’ensuit de 

ces remarques que le Bildungsroman ne constitue en aucune façon une catégorie isolée. Même ses prototypes 

participent à des degrés divers à d’autres groupements qui, eux non plus, ne forment des genres clos”. 
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Seguindo esse rumo, é interessante observar a recepção do próprio Anos de 

aprendizado. A primeira coisa que devemos observar é a resposta inicial que a obra obteve. O 

livro foi recebido negativamente pelo público leitor em geral – e por muitos críticos – por 

estar longe do que se convencionava na época em termos de literatura, e também por estar 

longe do que se esperava do próprio Goethe, famoso então por seu livro Os sofrimentos do 

jovem Werther, sendo opinião difundida que ele havia perdido seu talento (MAAS, 2000, p. 

84-85). Havia, então, uma distância estética entre a obra e o horizonte de expectativas da 

época, mas não se pode dizer que o distanciamento era total, pois alguns acolheram as 

inovações que Goethe introduziu em sua obra (MAAS, 2000, p. 103). 

A publicação de AAWM se deu em “um ambiente cultural bastante fértil, no qual se 

entrecruzavam diferentes correntes estéticas” (MAAS, 2000, p. 134), inclusive por se tratar de 

um período de transição, em que o mundo e a sociedade estavam se reestruturando. O livro de 

Goethe lida com questões amplamente ligadas ao contexto histórico de transformação (a 

ascensão da burguesia, sua insatisfação e suas novas demandas) em que foi produzido, e sua 

má aceitação inicial pode ser um resquício de uma visão de mundo que estava se mostrando 

obsoleta, inclusive em relação à arte, e que seria a responsável pela distância entre público e 

obra. Jauss (1994, p. 32) aponta em seu texto que “tal distância (...) poderá desaparecer para 

leitores posteriores, quando a negatividade original da obra houver se transformado em 

obviedade e, daí em diante, adentrado, ela própria, na qualidade de uma expectativa familiar”, 

o que parece ter acontecido com Anos de aprendizado. De fato, o “período de estranhamento” 

da obra foi relativamente curto: publicada entre os anos de 1795 e 1796, na metade do século 

XIX ela já havia se tornado um modelo para diversos romances, sendo o romance de 

formação um gênero bastante produtivo no período. O pouco espaço de tempo decorrido torna 

difícil afirmar que a obra tenha se tornado uma “obviedade”, mas é possível dizer que, no 

século XIX, o gênero a que ela deu origem se tornou familiar para o leitor. 

Além da questão da distância estética e do horizonte de expectativa, Jauss aborda 

também as ideias de Georg Gadamer, que:  

 

 

descreveu o princípio da história do efeito – que busca evidenciar a realidade 

da história no próprio ato da compreensão – como uma aplicação da lógica 

da pergunta e resposta à tradição histórica. Levando adiante a tese de 

Collingwood, segundo a qual “só se pode entender um texto quando se 

compreendeu a pergunta para a qual ele constitui uma resposta”, Gadamer 

explica que a pergunta reconstruída não pode mais inserir-se em seu 

horizonte original, pois esse horizonte é sempre abarcado por aquele do 

nosso presente: “o entendimento [é] sempre o processo de fusão de tais 

horizontes supostamente existentes por si mesmos”. (JAUSS, 1994, p. 37) 
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Seguindo essa teoria, cada texto literário produzido responde a uma pergunta, que está 

intrinsecamente relacionada a um momento histórico específico. Saber qual é a pergunta é 

essencial para compreender a obra, mas nós, enquanto leitores, jamais teremos acesso a ela, 

porque não é possível nos distanciarmos do nosso momento presente, nossas expectativas e 

diretrizes. Tendo em mente essas ideias, chama atenção o comentário do professor Renato 

Janine Ribeiro, que ao resenhar AAWM para o jornal Folha de São Paulo – na ocasião do 

lançamento de sua primeira edição em língua portuguesa no ano de 1994 – enfatizou o 

estranhamento que a obra poderia causar ao leitor contemporâneo brasileiro em virtude não só 

do distanciamento estético quanto dos ideais ali representados. Para Ribeiro, a forma de Anos 

de aprendizado e a realidade em que foi publicado se encontram muito afastadas de nós: 

 

 

Mas talvez esteja nessa distância, que sentimos ante uma das obras 

constitutivas do mundo burguês em seu empenho pela educação, a razão dela 

[a obra AAWM] ainda estar viva: porque não a lemos só para usufruir uma 

boa história; o que nela achamos são questões que vale a pena discutir, 

mesmo que seja para ter outras respostas (RIBEIRO, 1994, p. 7). 

 

 

Quando Ribeiro fala em questão e resposta, ele não se refere ao proposto pelo livro de 

Jauss, mas há uma consonância entre os dois textos. Jauss afirma ainda que a “pergunta 

histórica não pode existir por si, mas tem de transformar-se na pergunta ‘que a tradição 

constitui para nós’” (JAUSS, 1994, p. 37), e, se não temos acesso à verdadeira pergunta 

original, a criada pela tradição está ao nosso alcance. AAWM fala do confronto entre 

indivíduo e sociedade, da busca por espaço e de formação, do vir a ser em um ambiente 

percebido como limitador. Esses temas falam a pessoas de diversas origens, e em diversos 

tempos – e parece ser essa a origem do fascínio que o Bildungsroman exerce, bem como o 

motivo do excesso de utilização do termo – e são essas as “questões que vale a pena discutir”. 

Porém, as respostas para essas perguntas, dentro e fora da literatura, envolvem elementos 

complexos, e que variam de acordo com o contexto em que estão inseridas: como Ribeiro 

bem aponta, as respostas conseguidas pela leitura da trajetória de Wilhelm não se aplicam aos 

nossos dias. Sendo assim, se optarmos por manter a resposta de AAWM
20

 como obrigatória 

para todos os romances de formação produzidos, é quase certo que o gênero não sobreviveu – 

Mazzari (2010, p. 151) chama atenção para o fato de que, fossem os critérios do 

                                                           
20

 No caso de AAWM, acho seguro dizer que a resposta se relaciona ao modelo de formação encontrado na obra, 

bem como ao seu resultado. 
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Bildungsroman apenas extraídos do livro de Goethe, nenhum outro romance que comumente 

é aceito como romance de formação receberia esse título, pois “o princípio do equilíbrio 

fecundo entre indivíduo e sociedade só foi possível uma única vez”, e só graças à presença da 

Sociedade da Torre.  

Isso nos leva a pensar na posição de AAWM enquanto paradigma. Um dos problemas 

atuais na crítica sobre o Bildungsroman pode ser justamente a insistência em considerar o 

romance de Goethe como o modelo original e único com o qual as demais obras devem ser 

contrastadas (sendo a comparação entre títulos uma prática comum na literatura sobre o 

gênero, em especial em trabalhos que tentam argumentar pela inserção ou não de certa obra 

nele), enquanto a leitura de certas obras parece indicar outros livros como modelo ou, o que 

seria mais provável e comum, uma filiação não intencional com o gênero romance de 

formação. Isso se daria porque muitas obras consideradas Bildungsromane são parte do 

cânone das literaturas nacional e universal, e, portanto, têm grande circulação e são 

conhecidas do público leitor e da crítica, que estabeleceria tardiamente uma relação entre 

esses clássicos e os romances de formação mais recentes, levando em conta um horizonte de 

expectativas que pode não incluir AAWM. Seria o caso, no contexto norte-americano em 

específico, da relação entre a tríade David Copperfield/Apanhador no campo de centeio/As 

vantagens de ser invisível, com o terceiro sendo um best-seller entre o público juvenil e os 

dois primeiros sendo comumente trabalhados em escolas – e, no caso do livro de Dickens, 

tendo sido adaptado para o cinema, o que o tornou ainda mais popular.  

Por vezes, como acontece no trabalho de Eduardo de Assis Duarte, que fala da 

possibilidade de Bildungsromane produzidos no Brasil, o contraste é feito com o livro de 

Goethe por este ser o paradigma básico e original, mas é difícil argumentar uma influência 

direta – o livro só foi traduzido para o português em 1994 e a obra abordada no trabalho de 

Assis Duarte é anterior a essa data –, e não há como saber se os autores brasileiros tiveram 

acesso à obra em alemão ou em alguma outra língua. E isso não é exclusividade da crítica 

brasileira: ao argumentar contra a separação do Bildungsroman em “feminino” e “masculino”, 

Lisa Downard (cf., 2014) também opta por uma comparação com Anos de aprendizado. Não 

se pretende dizer que as obras selecionadas pelos dois críticos não mantêm relação com a 

história de Wilhelm – ele é o ponto de partida da tradição –, mas sim que as influências mais 

próximas a esses livros são outras, sendo possível estabelecer, também, um pertencimento ao 

gênero Bildungsroman através da temática, e não pela influência explícita e direta de um 

romance de formação consagrado. AAWM marcou a origem do gênero, mas o modelo que ele 

estabeleceu não é mais o único: não só houve desvios, como outras obras se tornaram centrais 
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para a permanência e evolução do romance de formação – como é o caso de Dickens para as 

literaturas de língua inglesa. 

Dito isso, é interessante aqui pensar em dois fatos. O primeiro deles é que, enquanto o 

romance de formação surgiu em um contexto bastante específico, esse mesmo contexto pode 

ser “generalizado” em termos como busca por melhores condições/ascensão social, demandas 

diversas decorrentes dessa busca e insatisfação de uma parcela da população, que se aplicam 

não só aos burgueses da segunda metade do século XVIII, mas a outros grupos ao longo da 

história. Nunca se terá um contexto igual ao do surgimento de AAWM, mas é possível 

relacioná-lo a outros momentos de outras histórias nacionais e sociais, o que explicaria a 

presença do Bildungsroman na literatura de outros países, já que a tensão entre indivíduo e 

sociedade pode se configurar de diversas maneiras, mas sempre estará presente. Assim, abre-

se a possibilidade de o gênero se instaurar em diversos outros cenários, como aqueles que 

tiveram desenvolvimento econômico tardio, em contextos marcados por desigualdade e forte 

divisão entre classes e também para falar da questão da mulher, que precisou lutar por seu 

espaço na sociedade – ressaltando aqui que, mais do que acompanhar a trajetória do 

protagonista, no Bildungsroman acompanhamos um indivíduo enquanto representante de uma 

classe ou grupo social. Ao permitir a realização do gênero em outros contextos, fica aberta, 

inclusive, a possibilidade de sua manifestação infanto-juvenil. 

O segundo ponto é que o termo Bildungsroman, juntamente com suas traduções e 

aproximações em outras línguas, parece ter adquirido uma vida própria – em parte, já que ele 

é sempre mencionado como sua origem ou ponto mais alto – em relação aos Anos de 

aprendizado de Wilhelm Meister. Para ilustrar, pode-se considerar o caso brasileiro: Maas 

aponta (2000, p. 243) que o verbete Bildungsroman já constava na edição de 1978 do 

Dicionário de termos literários de Massaud Moisés, que traz inclusive alguns exemplos de 

obras nacionais que até certo ponto se relacionam ao gênero, e isso quase duas décadas antes 

de AAWM ser traduzido para nossa língua. Assim, não parece absurdo pensar que um leitor 

em potencial pode ter contato com os termos romance de formação e Bildungsroman antes 

mesmo de ter lido qualquer livro que pertença ao gênero, ou seja, construir um conceito 

teórico sem tê-lo visto “na prática”. Há a possibilidade, também, de o leitor ter contato com os 

sucessores antes de ter contato com os precursores – assim, na perspectiva desse leitor, não é 

Vantagens que se assemelha a Apanhador, mas o contrário –, sendo válido lembrar que 

AAWM não é a obra de Goethe mais conhecida e comentada em nosso meio. 

Esses são apenas alguns argumentos pela permanência e produtividade do 

Bildungsroman, mas parece haver indícios de que é possível, sim, encontrá-lo fora de seu 
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contexto clássico e original. Entretanto, antes de tudo, esses argumentos dependem de que se 

aceite que a única forma do gênero sobreviver é com algumas subversões e alterações ao 

longo do caminho.  

 

 

1.3 Uma possível definição de Bildungsroman 

 

 

 Se o romance de formação sobrevive e se ele não é de todo semelhante à história de 

Meister, como se apresentaria ele, então, em outros cenários? Falar do Bildungsroman é se 

posicionar, e isso inclui determinar o quê se entende por ele, quais são seus elementos 

definidores. A revisão de algumas características atribuídas ao gênero em comunhão com a 

análise de obras diversas entre si – e classificadas, por teóricos ou pelo senso comum, como 

parte desse gênero – podem oferecer algumas indicações de como prosseguir. No presente 

caso, utilizarei Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795-96), de Goethe, Grandes 

esperanças (GE, 1861), de Dickens e O apanhador no campo de centeio (ACC, 1951), de 

Salinger. Com isso, busco determinar o que será entendido por romance de formação no 

presente trabalho, construindo uma definição abrangente, mantendo-me coerente ao discutido 

até o momento, que será usada para guiar as análises dos capítulos subsequentes.

 Começaremos a olhar as obras a partir do argumento desenvolvido por Mazzari em 

seu ensaio “Metamorfoses de Wilhelm Meister: o Verde Henrique na tradição do 

Bildungsroman”. Para ele, em meio aos diversos motivos do romance AAWM, dois 

“princípios estruturantes” se sobressaem: “o primeiro (...) consiste no conceito teleológico do 

desdobramento gradativo das potencialidades do indivíduo (...). O segundo (...) [preconiza] a 

necessidade de interação estreita entre indivíduo e sociedade” (MAZZARI, 2010, p. 108). Ou 

seja, ao final de Anos de aprendizado, o “processo de socialização, interação entre o Eu e o 

mundo” (MAZZARI, 1995, p. 12) se sobressai como fundamental para a formação do 

indivíduo. Segundo o autor, se considerarmos o livro de Goethe realmente como o paradigma 

do Bildungsroman, é preciso que todo romance que seja entendido como parte desse gênero 

apresente esses dois princípios, mesmo que de forma latente, vindo o primeiro impulso, 

individualista e voltado para o aprimoramento, sempre antes do segundo. “Esse anseio por 

formação plena (...) já poderia ser considerado um dos traços distintivos de todo ‘romance de 

formação’” (MAZZARI, 2010, p. 109), sendo exprimido ou sugerido por todo protagonista 

dessas obras. 
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 Essa escolha do impulso de aprimoramento como característica definidora parece vir 

da crença, por parte de Mazzari e alguns outros, de que a carta de Wilhelm a seu cunhado 

Werner funciona como uma espécie de programa do romance de formação. Em um dos 

trechos mais conhecidos do romance, em que o protagonista anuncia sua decisão de se juntar 

ao teatro, Wilhelm afirma:  

 

 

Para dizer-te em uma palavra: instruir a mim mesmo, tal como sou, tem sido 

obscuramente meu desejo e minha intenção, desde a infância. (...) [N]a 

Alemanha só a um nobre é possível certa formação geral, e pessoal, se me 

permite dizer. Um burguês pode adquirir méritos e desenvolver seu espírito a 

mais não poder, mas sua personalidade se perde, apresente-se ele como 

quiser. Enquanto para o nobre, que se relaciona com as mais diversas 

pessoas, é um dever conferir a si mesmo um porte distinto (...). É uma pessoa 

pública, e quanto mais requintados seus gestos, mais sonora sua voz e mais 

comedida e discreta toda sua maneira, mais perfeito ele é. (...) Enquanto o 

nobre tudo dá só com a apresentação de sua pessoa, o burguês nada dá nem 

pode dar com sua personalidade. Aquele pode e deve aparentar, este só deve 

ser e, se pretende aparentar, torna-se ridículo e de mau gosto. Aquele deve 

fazer e agir, este deve realizar e criar, desenvolver suas diversas faculdades 

para tornar-se útil, e já se presume que não há em sua natureza nenhuma 

harmonia, nem poderia haver, porque ele, para se fazer útil de um 

determinado modo, deve descuidar de todo o resto. 

Por tal diferença culpa-se não a arrogância dos nobres nem a transigência 

dos burgueses, mas sim a própria constituição da sociedade (...). Pois bem, 

tenho justamente uma inclinação irresistível por essa formação harmônica de 

minha natureza, negada a mim por meu nascimento. (GOETHE, 2009, p. 

284-286) 

 

 

É importante aqui outro comentário de Mazzari, dessa vez em resenha que fez do 

livro, de que “Bildung pouco tem a ver com conteúdos intelectuais, referindo-se antes a um 

processo de aprimoramento da personalidade, à aquisição de ampla mestria de vida” 

(MAZZARI, 1995, p. 12). Se for a isso que deve se relacionar o impulso de aprimoramento, e 

se ele é essencial para o gênero, nem Grandes esperanças e muito menos Apanhador 

poderiam ser considerados Bildungsromane. A princípio, Pip parece ter ambições semelhantes 

às de Wilhelm, já que seu desejo de ser um gentleman parece um eco das considerações de 

Meister sobre o “porte distinto” da nobreza. A importância que Pip dá ao aprendizado da 

leitura e da escrita – o menino não se contentava com o pouco que lhe fora ensinado, 

lembrando que essas habilidades conferem status e distinção – seria como a escolha de 

Wilhelm pelo teatro como meio de se aproximar da nobreza e atingir uma formação 

harmônica. Em GE, porém, o impulso de Pip é, inicialmente, ligado meramente a questões 
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pedagógicas. A vontade de ser um gentleman,
21

 vinda do desejo de não ser “grosseiro e 

vulgar” (DICKENS, 2012, p. 194),
22

 chega a constituir uma vontade de aprimoramento da 

personalidade, mas tem motivações pouco nobres.  

Apesar de parecer irrelevante, a natureza da motivação o afasta de Wilhelm. Por trás 

do discurso do protagonista de Anos de aprendizado, há a exposição da insatisfação da 

burguesia, que ganha espaço na sociedade, mas não tem ainda o poder e a liberdade que 

almeja. É fato que Pip está tão preso por essas convenções quanto Meister, e que uma melhor 

educação lhe era negada tanto quanto ao jovem alemão era negada uma formação harmônica 

– sendo a ascensão social impossível para ambos –, mas o protagonista de GE não faz essa 

reflexão de forma explícita. Seu desejo de ser um gentleman é, na verdade, o desejo de 

conseguir o amor de Estella ou de conseguir se vingar da menina, que fez com que ele 

passasse a ver a si mesmo de forma negativa – o menino, antes, não via problema em seu 

destino de ferreiro, até esperava pelo momento de virar aprendiz de Joe. A consciência de sua 

classe, da impossibilidade e limitações de uma estrutura social rígida, não forma a base de seu 

impulso inicial, nascendo ele de um desejo individualista e egoísta.  

O afastamento entre Holden e Wilhelm se daria, inicialmente, pela origem das 

personagens. De família da classe dominante, Caulfield está em uma posição privilegiada e 

em um cenário, ao menos teoricamente, menos limitador. Existem, sim, expectativas em cima 

do garoto, mas ele tem mais opções, pode fazer uma escolha mais livre. Mesmo nessas 

condições, seria possível que se manifestasse um desejo de aprimoramento, mas não é o caso. 

A posição defensiva adotada por Holden toda vez que alguém lhe sugere que sua atitude 

perante a vida pode estar errada, junto com a forte distinção entre “eu” e “eles” – que são 

descritos como cretinos – indicam que o menino não vê a necessidade de um aprimoramento, 

pois, apesar de não o declarar explicitamente, a imagem que tem de si é de um indivíduo que 

está “certo”, que ele é a única pessoa decente em um mundo de artificialidades. O impulso de 

Holden parece ser o de resistir aos aspectos negativos da vida em sociedade e do mundo 

adulto, que ele tanto critica, e a preservação da inocência, aparentes na sua relação com o sexo 

e na vontade de ser o apanhador no campo de centeio. Essas vontades do jovem apontam para 

um desejo que seria o oposto do aprimoramento: a estagnação. 

Mas seria isso o suficiente para “desclassificar” as duas obras? O caminho de Pip e 

suas grandes esperanças muito se assemelham aos anos de aprendizado de Wilhelm, ambos 

                                                           
21

 Optei por manter o termo original em inglês porque “gentleman” passa uma ideia de privilégio de classe que 

parece se perder na palavra em português. 
22

 No original: “coarse and common”. (DICKENS, 1994, p. 120) 
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envoltos no erro e em concepções equivocadas. Já Holden é, como Meister, fruto de um 

tempo de transição e mudanças – a obra surge no contexto pós-II Guerra Mundial – e o 

impulso de estagnação do menino reflete isso. É interessante notar que, ainda que em menor 

escala e profundidade, assim como Wilhelm, Caulfield também faz reflexões sobre a arte e a 

relação entre esta e a sociedade, normalmente em forma de críticas ao cinema. 

Voltemos à citação da carta a Werner. Apesar de mencionar espírito e personalidade, e 

sua parte numa formação harmônica, Wilhelm parece focar mais no aspecto mental-

intelectual, em uma formação universal nessa dimensão, em oposição ao estudo voltado ao 

comércio que seria esperado dele enquanto burguês, sem lugar, por exemplo, para suas 

inclinações artísticas. Esse impulso, então, já se afasta um pouco do “processo de 

aprimoramento da personalidade” que se almeja ao fim de um Bildungsroman. Se é verdade 

que, de fato, ao final do livro Wilhelm tem um porte diferenciado, viveu seus tempos de 

figura pública e se encontra mais perto da nobreza (inclusive com a promessa de um 

casamento entre classes), os esforços feitos pelo jovem para atingir esse objetivo nem sempre 

se relacionam a questões do espírito. Ainda na carta, Meister declara:  

 

 

Desde que parti, tenho ganhado muito graças aos exercícios físicos; tenho 

perdido muito de meu embaraço habitual e me apresento muito bem. 

Também tenho cultivado minha linguagem e minha voz e posso dizer, sem 

vaidade, que não me saio mal em sociedade. (GOETHE, 2009, p. 286; grifos 

meus) 

 

 

As melhorias apontadas pelo jovem, enquanto importantes para o seu objetivo final, 

dizem respeito mais a aspectos externos do que internos, e são benéficas a sua posição de ator. 

E, em alguns momentos, fica a impressão de que Wilhelm trocou uma educação voltada para 

o comércio por uma educação voltada para o teatro. Isso já seria uma transgressão às normas 

sociais, já que a carreira teatral era um destino vetado a ele, mas não o leva a uma formação 

universal: ao final do livro, o próprio herói reconhece que pouco conhecia: “se dava conta de 

sua própria limitação; desejava saber o quão longe podia aventurar-se o homem em seus 

pensamentos e no que podia ter esperança de alguma vez prestar contas a si mesmo e aos 

outros” (GOETHE, 2009, p. 480). Além disso, apesar de todo o esforço que faz em sua 

formação como ator, pouco vemos de esforço consciente para o aprimoramento interno. Na 

verdade, em alguns momentos do livro, Wilhelm se posiciona de forma bastante semelhante a 

Holden, se recusando a ver o que os outros lhe apontavam, adotando uma postura ingênua na 

maior parte da narrativa. A meu ver, os esforços de Wilhelm para concretizar seu impulso de 
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aprimoramento não são os aspectos mais importante para a formação que o leitor acompanha: 

a formação e a transformação que parecem mais relevantes no contexto da narrativa são 

internas e dizem respeito ao conhecimento de mundo e de si mesmo, à evolução das 

concepções e ao saber ver o outro, o que também está presente nas histórias de Pip e Holden. 

Esse aspecto independe de um esforço consciente do protagonista, sendo construído pelas 

experiências vividas pelo herói; é a “ação formadora dos acontecimentos sobre o caráter do 

indivíduo” (JOST, 1969, p. 103).
23

 

 O primeiro e o segundo princípios estruturantes levantados por Mazzari se relacionam 

ao ponto de partida e de término do romance, em relação ao estado interno do herói. É 

necessário, então, que haja esse primeiro impulso, representativo do estágio inicial do 

protagonista que será modificado; mas, numa perspectiva que vê o Bildungsroman como um 

gênero flexível, o impulso de aperfeiçoamento é limitador. Uma alternativa seria focar no seu 

aspecto individualista (que pode, a exemplo de Wilhelm, incluir o aprimoramento, mas não se 

limita a ele), e transformá-lo num impulso individual e egoísta, o que também acha apoio na 

carta de Wilhelm:  

 

 

Por tal diferença culpa-se não a arrogância dos nobres nem a transigência 

dos burgueses, mas sim a própria constituição da sociedade; se algum dia irá 

modificar-se, e o que se modificará, importa-me pouco; em suma, tenho de 

pensar em mim mesmo tal como estão agora as coisas, e no modo como hei 

de salvar a mim mesmo e conseguir o que para mim é uma necessidade 

indispensável. (GOETHE, 2009, p. 286; grifos meus) 

 

 

 É esse impulso que tem que ser superado para se chegar ao segundo princípio, o da 

reconciliação entre o indivíduo problemático e a sociedade. Vem à mente aquilo que é dito 

pelo professor favorito de Holden ao expressar preocupação pelo estado do menino: “vejo 

você, com toda clareza, morrendo nobremente, de uma forma ou de outra, por uma causa 

qualquer absolutamente indigna” (SALINGER, 2012, p. 182).
24

 Um pouco extrema para os 

outros romances discutidos, a frase não deixa de se relacionar a eles. A vida teatral de 

Wilhelm, o desejo de ser um gentleman de Pip e o trabalho de apanhador no campo de centeio 

de Holden são causas que os protagonistas precisam superar e perceber como mal orientadas 

em seu processo de amadurecimento, já que fogem ao que é esperado deles e o que ditam as 

normas sociais. Um final feliz para o romance de formação, ou simplesmente um final, 

                                                           
23

 No original: “action formatrice des événements sur le caractère de l’individu”. 
24

 No original: “I can very clearly see you dying nobly, one way or another, for some highly unworthy cause”. 

(SALINGER, 2010, p. 202) 
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“consiste na efetiva conscientização, por parte do herói, da necessidade de estabelecer limites 

à aspiração individualista e condicional que se formulou (...) na carta dirigida a Werner” 

(MAZZARI, 2010, p. 114), ponto indicado pela “Carta de Aprendizado” da Sociedade da 

Torre. Ou seja, esse primeiro impulso individual e egoísta precisa ser transformado, precisa 

adquirir um objetivo e uma finalidade, já que, como se vê na definição de Jacobs relembrada 

por Maas, “a imagem que o protagonista tem do seu objetivo de vida é, em regra, determinada 

por enganos e avaliações equivocadas” (MAAS, 2000, p. 62).  

A leitura dos três livros parece indicar que o que impulsiona a mudança nos 

protagonistas, além dos acontecimentos, é a figura do outro,
25

 as pessoas com quem ele 

interage. A experiência que vem da convivência com outras pessoas é um ponto importante da 

formação, assim como é o momento em que o protagonista assume responsabilidades e 

reconhece que seus atos trazem consequências. Da mesma forma como a confirmação de que 

Felix é seu filho modifica Wilhelm – o faz perceber, inclusive, que errou na forma de tratar 

Mignon e rever seus conceitos –, Pip, ao descobrir que uma confissão interrompida poderia 

ter acabado com a felicidade de Joe, também dá mais um passo em seu percurso de 

transformação. O fato de ele se ver sem o dinheiro de seu benfeitor, e de ter que dar conta da 

compra de parte da empresa em que Herbert trabalha, também é um elemento que contribui 

para que aprenda a levar uma vida regrada, em oposição aos excessos de sua vida de 

gentleman. Em Apanhador, as bases para essa hipótese parecem ser mais escassas, mas parece 

claro que, ao ver que sua irmã Phoebe queria segui-lo em sua fuga, algo muda em Holden, ou 

que pelo menos seu impulso original é contido, ao ser apresentado a consequências e reflexos 

que não imaginava para seus atos.  

Dessa forma, com o impulso egoísta contido quando o protagonista vê o impacto de 

suas ações no cenário geral, chegamos à reconciliação. Essa reconciliação se realiza em Anos 

de aprendizado e, até de forma mais completa, em Grandes esperanças. Wilhelm consegue 

uma passagem para o meio nobre e para uma vida que condiz com sua natureza, alcançando 

uma felicidade que julga não merecer e “que não trocaria por nada no mundo” (GOETHE, 

2009, p. 575), aceitando, inclusive, as recomendações da Sociedade da Torre sobre como 

proceder em relação ao seu futuro. Já Pip, que de fato deixou de ser comum e grosseiro, ocupa 

                                                           
25

 A ideia da importância do outro para o processo de desenvolvimento do sujeito traz à mente as ideias 

apresentadas por Paul Ricoeur em O si mesmo como outro. Muitos tópicos abordados pelo filósofo poderiam 

ser aplicados ao Bildungsroman e, apesar da leitura da obra ter influenciado e ajudado a amadurecer o presente 

trabalho, optei por não fazer uma referência direta a ela. Isso porque, mesmo sendo possível traçar uma relação 

entre seus escritos e o gênero, Ricoeur apresenta uma visão mais fechada da constituição do sujeito, e abordar 

suas ideias necessitaria um trabalho teórico que poderia acabar desviando o foco do objetivo principal do 

trabalho. 
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a posição de trabalhador responsável, sendo um bom membro da sociedade e sensato sobre o 

que é melhor para si – seu último encontro com Estella, ao mesmo tempo que traz à tona seu 

impulso egoísta, também serve para acabar com a última esperança que tinha de se juntar a 

ela, cimentando sua condição ao final da narrativa. Holden, porém, termina o romance de uma 

forma mais incerta: 

 

 

Uma porção de gente aqui, principalmente esse cara psicanalista que tem 

aqui, vive me perguntando se eu vou me esforçar quando voltar para o 

colégio em setembro. Na minha opinião, isso é o tipo de pergunta imbecil. 

Quer dizer, como é que a gente pode saber o que é que vai fazer, até a hora 

que faz o troço? A resposta é: não sei. Acho que vou, mas como é que posso 

saber? Juro que é uma pergunta cretina. (SALINGER, 2012, p. 205; grifos 

do original)
26

 

 

 

Apesar de haver indícios de uma tentativa de reconciliação no “Acho que vou” de 

Holden, há também a indicação de que ela pode não se concretizar. Repetindo a citação de 

Mazzari (2010, p. 151), “o princípio do equilíbrio fecundo entre indivíduo e sociedade só foi 

possível uma única vez”. E, mesmo que ele esteja presente em outras obras, de outros 

contextos históricos, é impossível esperá-lo em todas.  

Mesmo assim, esse princípio costuma ser tematizado, assim como a sua possibilidade. 

Sammons (apud MATOS, 2013, p. 91) argumenta que não importa muito se o personagem 

realmente amadurece ou se reintegra a sociedade, desde que esses temas sejam abordados no 

romance, sendo esse um elemento distintivo do gênero. Tendo isso em conta, os diferentes 

níveis de conciliação atingidos nos romances parecem se relacionar ao momento histórico em 

que se desenrola a narrativa. A meu ver, o equilíbrio e a reconciliação em GE são maiores do 

que nos outros romances, o que se deve ao fato de ter como pano de fundo um cenário que é 

apresentado ao leitor como estável (não cabe entrar aqui na veracidade dessa representação). 

Já Anos de aprendizado e Apanhador estão situados em períodos de transição, o que é 

fundamental para a forma como o indivíduo vai ser retratado. Segundo Bakhtin, quando o 

homem se encontra “na fronteira de duas épocas”: 

 

 

Essa transição se efetua nele e através dele. Ele é obrigado a tornar-se um 

novo tipo de homem, ainda inédito. Trata-se precisamente da formação do 

novo homem; por isso a força organizadora do futuro aqui é imensa, e 

                                                           
26

 No original: “A lot of people, especially this psychoanalyst guy they have here, keeps asking me if I’m going 

to apply myself when I go back to school next September. 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? The answer is, you don’t. I think I am, but how do I 

know? I swear it’s a stupid question.” (SALINGER, 2010, p. 230, grifos do original) 
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evidentemente não se trata do futuro em termos privado-biográficos mas 

históricos. Mudam justamente os fundamentos do mundo, cabendo ao 

homem mudar com ele. (2001, p. 222; grifos do original) 

 

 

Wilhelm atinge a reconciliação porque ele vira esse novo homem, sendo importante 

mencionar que, apesar de mudar suas perspectivas e desistir do teatro, Meister não se 

transforma na figura tradicional do burguês, representada por Werner, mas em um novo 

modelo – há um equilíbrio. Mas AAWM, como aponta Ribeiro (1994, p. 7) e outros teóricos, 

é fruto dos ideais iluministas, e de uma época em que se viam com otimismo as possíveis 

mudanças sociais. Assim, “o romance de formação no sentido de Goethe (...) pressupõe que a 

incongruência entre indivíduo e sociedade ainda seja superável, que ambos não se choquem 

de forma irreconciliável” (MAZZARI, 1999, p. 85). O mesmo não ocorre em Apanhador, que, 

como já dito, se passa em um contexto de pós-guerra. Holden vai ser o reflexo desse 

momento, e o “novo homem” vai surgir de um lugar de desilusão. Os “fundamentos do 

mundo” que se modificam não trazem a possibilidade de um futuro melhor, mais igualitário, e 

sim expõem a crueldade da qual a humanidade é capaz. O que, então, significa ser esse novo 

homem? Para Holden, há duas respostas: ser um cretino ou ser o apanhador no campo de 

centeio; a primeira figura ele não quer ser, a segunda, ele não pode. 

A certeza da reconciliação, então, não seria característica de todo romance de 

formação, como se pode ver em obras como o Apanhador, que desde o início é marcado pela 

insatisfação e desajuste do herói. Teríamos então não dois princípios, mas dois momentos 

estruturantes do Bildungsroman: um inicial, marcado pelo impulso individualista e egoísta do 

protagonista e um segundo e final, que pode se apresentar através da reconciliação indivíduo-

sociedade ou sua indicação, mas caracterizado pela contenção do primeiro impulso, e uma 

maior consciência de si e da realidade ao seu redor. 

Isso nos leva a outro ponto extremamente importante para a definição do romance de 

formação: a conscientização da personagem. Como uma das características do gênero tiradas 

da obra de Jacobs, temos que “o protagonista deve ter uma consciência mais ou menos 

explícita de que ele próprio não percorre uma sequência mais ou menos aleatória de 

aventuras, mas sim um processo de autodescobrimento e de orientação no mundo” (MAAS, 

2000, p. 62). AAWM é um caso bastante específico em que há uma sociedade secreta 

investida na formação de Wilhelm e que guia seus passos. Nas narrativas em que isso não 

ocorre, ou seja, a maioria, acredito que seja mais difícil que o protagonista perceba que a 

sequência de eventos em sua vida seja parte de um processo de formação, mas ele tem que ter 

consciência de alguma coisa, que seria a transformação interna pela qual passou, e da sua 



40 
 

mudança de perspectiva em relação à vida e ao mundo. Um dos exemplos dessa tomada de 

consciência em AAWM é a seguinte passagem: 

 

 

Ele não via mais o mundo como uma ave de arribação, um edifício com um 

caramanchão, erguido às pressas, que se deteriora antes de o deixarmos. 

Tudo que pensava plantar deveria crescer ao encontro do menino [seu filho, 

Felix], e tudo que estabelecesse deveria durar por gerações. Nesse sentido, 

haviam chegado ao fim seus anos de aprendizagem, e com o sentido de pai 

havia adquirido também todas as virtudes de um cidadão. Sentia-o assim, e 

nada podia igualar-se à sua alegria. (...) 

Por mais coisas que já tivesse visto em sua vida, parecia que só agora, 

mediante a observação do menino, se lhe tornava clara a natureza humana. 

(GOETHE, 2009, p. 479) 

 

 

Existem outros momentos em que o narrador expressa a mudança em Wilhelm e sua 

tomada de consciência, mas este ilustra bem a situação não só por trazer a percepção da 

mudança por parte do próprio personagem, mas também por tratar do aspecto social e da 

reconciliação. Em Grandes esperanças, os exemplos são ainda mais vastos, pois o livro é 

narrado em primeira pessoa pelo próprio Pip, que já sofreu o processo de formação, passando 

julgamentos sobre o seu eu mais novo e enfatizando as mudanças que lhe ocorreriam. 

Podemos citar o momento em que, já vivendo uma vida frugal de trabalhador, Pip reavalia as 

antigas ideias que tinha de seu amigo Herbert: “muitas vezes eu me perguntava como pude 

jamais duvidar de sua capacidade, até que um dia a questão se esclareceu quando me ocorreu 

a reflexão que a sua incapacidade [que via em Herbert na juventude] talvez jamais tivesse sido 

um atributo dele, e sim meu” (DICKENS, 2012, p. 650).
27

 Já no livro de Salinger, as 

evidências de que Holden atingiu certo nível de autoconhecimento são mais escassas – talvez 

pela distância reduzida entre o tempo da ação e o tempo da narração –, mas estão lá quando, 

por exemplo, o protagonista do romance descreve alguma de suas ações passadas como idiota, 

e diz não saber por que fez algo que, na hora em que aconteceu, lhe pareceu fazer sentido. 

Acredito que essa deveria ser uma das características mais importantes ao se pensar nas 

delimitações do Bildungsroman e a classificação de obras, já que ela serviria também para 

diferenciar o romance de formação de outros gêneros do romance que tenham o 

amadurecimento como um de seus pontos centrais: dentre os elementos que fazem a formação 

do indivíduo única no Bildungsroman, estaria o fato de que, nesse tipo de narrativa, as 
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 No original: “I often wondered how I had conceived that old idea of his inaptitude, until I was one day 

enlightened by the reflection, that perhaps the inaptitude had never been in him at all, but had been in me”. 

(DICKENS, 1994, p. 439) 
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mudanças não são apenas percebidas pelo leitor ou fruto de sua interpretação, são percebidas 

também pela personagem, que reflete sobre elas. 

Como se pode perceber pela exposição acima e pelas definições apresentadas na 

primeira seção deste trabalho, as classificações do romance de formação envolvem, 

majoritariamente, aspectos conteudísticos. Existe, porém, um aspecto que merece ser 

mencionado e que diz respeito à forma: a organização da narrativa. Retomando a definição de 

Bakhtin, em que as mudanças do herói ressignificam os momentos de sua vida – e voltando 

também a Stam, que afirma que a mudança no protagonista se dá em função do que acontece 

no enredo – temos que a sequência dos eventos é, de forma geral, significativa para o 

resultado final da trama do romance de formação. Poucos são os acontecimentos aleatórios e 

sem significado no enredo, e, se algo é narrado, esse evento afetará diretamente o herói ou 

ajudará o leitor a ganhar uma maior compreensão sobre a história e os personagens.
28

  

Apesar de ser extenso – 572 páginas na edição brasileira – AAWM segue um princípio 

de economia de acontecimentos: narra-se apenas o que é importante para que a história 

prossiga, e o que pode ser omitido o é. Dessa forma, não temos um relato detalhado do 

período imediatamente após a separação de Wilhelm e Mariane (não sabemos nem como ele 

se decide a largá-la), e também não temos acesso à correspondência entre ele e Werner em sua 

totalidade (“Omitiremos apenas o início e reproduziremos o restante do escrito, com ligeiras 

modificações” (GOETHE, 2009, p. 280), declara o narrador), não estando reproduzida a parte 

em que está a notícia da morte do pai de Meister, apenas o conteúdo que o impeliu “a tomar 

totalmente uma resolução” (GOETHE, 2009, p. 280), se juntar ao teatro. Até o pouco da 

infância de Meister que é compartilhado com o leitor segue esse princípio, pois só temos 

acesso às suas lembranças e recordações que contam sobre sua introdução ao teatro e outras 

pequenas coisas que ajudam a entender como ele se tornou o jovem de quem partirá o impulso 

egoísta. À primeira vista, Dickens é mais liberal na escolha de suas cenas, mas até ele parece 

estar em acordo com essa lógica. Um indício é o encontro e a luta entre Pip e o “rapaz alto e 

pálido” no quintal da Srta. Havisham, que a princípio parece fora de lugar, até que se descobre 

que o rapaz é Herbert, sobrinho dela e filho do futuro professor de Pip, e os dois jovens se 

tornam amigos próximos. O fato de o início da narrativa mostrar a infância do protagonista 

também não é supérfluo, e se justifica não só por ajudar a construir a figura do Pip que viria a 
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 Não falo aqui da organização dos eventos na narrativa. Os Bildungsromane aqui analisados apresentam uma 

narrativa linear, com alguns flashbacks, e, apesar dessa parecer ser a norma nos romances de formação 

clássicos e mais tradicionais, não é a única forma de organização possível. Lisa Downward, em um dos 

capítulos de New Perspectives on the European Bildungsroman, faz a análise de um romance, focado em uma 

protagonista feminina, que se utiliza de uma narrativa não linear e, para a autora, essa forma tem como efeito, 

inclusive, enfatizar o processo de formação da protagonista.    
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ter as tais “grandes esperanças”, mas também porque é nela que ocorre um dos pontos cruciais 

de sua história, o encontro com o condenado. Curioso é o caso de Apanhador. A economia é 

clara, com a história se desenvolvendo em um curto espaço de tempo e com a lacuna entre o 

passeio ao zoológico com Phoebe, última cena do penúltimo capítulo, e a internação do 

menino no hospital de onde narra os acontecimentos. O interessante está na afirmação, já 

citada, de que Holden não vai falar de todo seu passado, à moda de David Copperfield, e que 

vai contar apenas o que lhe aconteceu no último natal, primeiramente porque seria impossível 

explicar o que lhe aconteceu sem entrar um pouco no passado. Logo, o adolescente comenta 

também sobre o livro do irmão D.B. e seu trabalho como roteirista em Hollywood, sobre a 

morte do outro irmão, Allie, e sobre o suicídio de um dos colegas em seu antigo colégio, 

todos fatos que, o leitor percebe, marcaram Holden e contribuíram para seu estado no começo 

“do negócio de doido” que aconteceu com ele. Além disso, a afirmação de que não seguirá o 

modelo de Copperfield é quase irônica, pois, ao tentar quebrar com uma tradição – 

representada por Dickens e seu “excesso” de palavras – Holden acaba por dar mais um passo 

para afirmar o lugar de sua narrativa nessa mesma tradição, ou ao menos se ligar ela, pois, ao 

diálogo temático que tem com as obras clássicas às quais procura se opor, soma um aspecto 

formal, já que elas, apesar de longas, também só contam o necessário. 

As peripécias também são interessantes para a classificação do gênero por conta de 

seu tom. A análise das obras parece apontar para um percurso do protagonista marcado de 

situações adversas, desilusões e sofrimento – como as já citadas no caso de Holden no 

parágrafo anterior. Uma boa síntese da natureza desse percurso vem de Estella,
29

 em sua 

última conversa com Pip: “A vida me dobrou, me quebrou, mas espero que me tenha tornado 

uma pessoa melhor” (DICKENS, 2012, p. 655).
30

 É de se esperar que, em geral, o 

aprendizado venha pela tristeza e pela dor. No caso de Wilhelm, “[s]eus anos de aprendizado 

são aqueles em que, a uma paixão amorosa, sucede uma decepção terrível” (RIBEIRO, 1994, 

p. 7), e nos quais, como já citado anteriormente, ele se viu envolvido numa “série de 

experiências, infelicidades e desventuras que, em vez de passarem ao largo do herói ou de 

tomá-lo como testemunha, simplesmente, moldaram e formaram-no” (JOST, 1969, p. 104),
31

 

e isso também aparece nos outros romances. A alegria não proporcionaria os meios para a 

formação, pois não gera insatisfação ou os impulsos de mudança, e, se em AAWM ela surge 
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 Não nos são dados muitos detalhes sobre o percurso de Estella nos anos em que esteve distante de Pip, mas 

essa frase aumenta a impressão dada pela conversa final entre os dois de que a moça passou pelo seu próprio 

processo de amadurecimento e formação.   
30

 No original: “I have been bent and broken but – I hope – into a better shape”. (DICKENS, 1994, p. 442) 
31

 No original: “une série d’expériences, de malheurs et de mésaventures qui, au lieu de glisser à côté du héros 

ou de l'avoir pour simple témoin, l’ont façonné, modelé, formé”. 
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ao final, como prêmio e prova da reconciliação, em muitos casos posteriores nem isso é uma 

certeza. 

Além dos aspectos já mencionados, o item mais importante na caracterização do 

romance de formação é a centralidade do processo de amadurecimento: nessas obras, o 

desenvolvimento da personagem não é um aspecto secundário do enredo, ele é o enredo. Um 

detalhe aparentemente trivial, mas que se torna essencial para a distinção dos romances, já 

que elementos do Bildungsroman podem ser achados em diversas obras, dada a já 

mencionada popularidade da temática em questão. 

 Acredito que esses elementos são condizentes com a ideia de uma definição 

abrangente e aberta do que seria o Bildungsroman, ao mesmo tempo em que mantêm uma 

relação com o contexto original de surgimento do gênero, permitindo que AAWM continue 

em seu lugar de paradigma, mas evitando que o livro de Goethe se torne um obstáculo para 

que outras obras, que partilham do mesmo espírito do romance de formação, mas são 

provenientes de outros contextos, possam ser lidos com tal. Optei por um número reduzido de 

características que focassem em aspectos importantes para a estrutura e desenvolvimento da 

narrativa, procurando assim elementos que fossem distintivos o suficiente para que nem toda 

a narrativa que traz algum tipo de amadurecimento seja considerada de formação, e, 

simultaneamente, evitar que a definição se tornasse muito rígida. 

 É importante considerar, também, que não foi meu objetivo criar uma check-list, sendo 

possível que um ou outro elemento seja predominante em uma obra específica, ou que 

simplesmente não esteja presente, e ela mesmo assim possa ser um Bildungsroman. Isso se dá 

porque, tão importante quanto essas características, é o contexto histórico da composição da 

narrativa, que é determinante para a forma como esses elementos irão se manifestar. Tendo 

isso em conta, no próximo capítulo farei uma análise mais aprofundada de Grandes 

esperanças e O apanhador no campo de centeio, representantes de dois momentos 

importantes e distintos na história do Bildungsroman em língua inglesa.  
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2 DOIS MOMENTOS DA TRADIÇÃO DO BILDUNGSROMAN EM LÍNGUA INGLESA 

 

“[T]odas as histórias são sistemas morais. Elas 

propõem significados e possibilidades, razões e 

motivações, um modelo de como viver melhor 

e não pior, seja essa a intenção do autor ou não” 

Aidan Chambers
32

 

 

Até o momento, o Bildungsroman foi abordado em linhas gerais, tentando-se traçar 

características comuns entre manifestações de contextos sócio-históricos distintos; já no 

presente capítulo, o foco muda para as particularidades, especificamente, de Grandes 

esperanças, de Dickens, e de O apanhador no campo de centeio, de Salinger. Com isso, 

pretendo mostrar algumas transformações sofridas pelo gênero na tradição em língua inglesa, 

principalmente as decorrentes de diferentes contextos históricos e da representação do sujeito 

e de sua relação com a sociedade em que este deve se inserir.  

 

 

2.1 O Bildungsroman vitoriano de Dickens 

 

 

 Em Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, Wilhelm dá voz às demandas de uma 

burguesia insatisfeita e representa um mundo em transição; esse cenário, porém, pouco se 

reflete no universo do romance em si, se limitando às figuras do próprio Meister e da 

Sociedade da Torre. Isso pode ser um reflexo da ideia levantada por Moretti de que “no 

Bildungsroman (e, de fato, no romance como um todo), a história europeia não chega a ser a 

real ‘esfera’ da ação, mas sim seu mero horizonte (normalmente, um bem distante)” 

(MORETTI, c2000, p. viii, tradução livre),
33

 mas o fato de Wilhelm ser tão enfático em sua 

opinião a respeito da condição burguesa – e na sua insatisfação – faz com que seja possível 

sentir certa instabilidade por trás de AAWM. O mesmo não parece valer para Grandes 

esperanças. 

 Lançado mais de meio século depois de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, 

na Inglaterra vitoriana, o livro de Dickens delineia um meio sociocultural que se apresenta 
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 Tradução livre. No original: “[A]ll stories are moral systems. They propose meanings and possibilities, 

reasons and motives, better rather than worse ways of living, whether their authors mean them to or not”. 
33

 No original: “in the Bildungsroman (and indeed in the novel as a whole), European history is hardly the 

‘sphere’ of the action, but merely its horizon (usually, quite a distant one)”. 
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como estável, em especial se considerarmos que seu protagonista, Pip, não parece demonstrar 

muita consciência de classe e não questiona, de fato, seu meio. Um dos possíveis motivos 

para isso seria que “os romances optam de forma decisiva pela esfera privada (...) e sua 

capacidade teimosa e ‘realista’ de sobreviver às tempestades dos conflitos sociais” 

(MORETTI, c2000, p. viii, tradução livre),
34

 mas também o fato de que o cenário inglês do 

século XIX era, comparativamente, mais estável do que o da Alemanha de Goethe e dos 

outros países europeus no mesmo período (MORETTI, c2000, p. 185), especialmente porque 

o período de revoluções na Inglaterra ocorreu ainda no século XVII, deixando um legado 

ideológico fraco (novamente, em comparação a outras nações) e que, no século XIX, já havia 

sido absorvido ao senso comum (MORETTI, c2000, p. 197-198).  

 Entrando, indo mais a fundo nas ideias de Moretti, o autor vê a relação do gênero em 

questão com a história de forma peculiar. Para ele, o Bildungsroman clássico “longe de ser a 

feliz conquista do Iluminismo, é a derradeira reafirmação (…) do desejo por um mecanismo 

de ascensão social capaz de reconciliar, ao invés de afastar as duas classes sociais dominantes 

do período” (MORETTI, c2000, p. 63, tradução livre).
35

 O Bildungsroman seria, então, uma 

forma de frear as revoluções que caracterizaram o final do século XVIII e o início do XIX,
36

 e 

de mostrar para a burguesia – seus leitores ideais – que elas poderiam ser evitadas e que, na 

verdade, não eram desejáveis, ao contrário da reconciliação com a ordem social (MORETTI, 

c2000, p. 65). Antes, porém, Moretti já havia estabelecido que o romance de formação não 

estava “tentando moldar visões de mundo consistentes, mas sim atingir um meio-termo entre 

visões de mundo distintas” (MORETTI, c2000, p. vii, grifos do original, tradução livre),
37

 

sendo esse estabelecimento de um “meio-termo” a solução proposta pelo gênero para a 

natureza contraditória da cultura moderna (MORETTI, c2000, p. 9). De fato, essa é sim uma 

característica importante do Bildungsroman – como veremos na discussão sobre a conclusão 

de GE –, mas não precisa necessariamente estar relacionada à tentativa de afastar a ameaça 

das revoluções – bem ou mal, o final de AAWM mostra que o mundo está mudando, talvez 

não de forma tão intensa quanto Wilhelm desejava, mas ele não pode permanecer o mesmo. A 

meu ver, a criação de um meio-termo entre posicionamentos diferentes, que muitas vezes 

parecem contraditórios à primeira vista, estaria ligada a uma das possíveis funções do 

                                                           
34

 No original: “novels opt resolutely for the private sphere (...), with its stubborn, ‘realistic’ capacity to survive 

the tempests of social conflict”. 
35

No original: “far from being the proud achievement of the Enlightment, is the final restatement of (...) [t]he 

desire for a mechanism of social advancement able to reconcile, rather than estrange, the two dominant 

economic classes of the epoch”. 
36

 No caso específico, Moretti está falando do período em que AAWM e Orgulho e preconceito – para ele, os 

modelos de Bildungsroman – foram escritos, que coincidiu com os anos finais da Revolução Francesa. 
37

 No original: “trying to shape consistent worldviews, but rather compromises among distinct worldviews”. 
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romance. Ao falar de algumas obras de George Eliot, Kate Flint (FLINT, 2001, p. 29, 

tradução livre) afirma que:  

 

 

elas tacitamente sugerem um dos motivos pelos quais os limites entre ficção 

e vida se confundem: ambas se preocupam em dar sentido à experiência 

através de narrativas, que por sua vez contêm padrões, ou supostos padrões, 

de causa e efeito.
38

 

 

 

 Essa característica não se limita apenas aos escritos de Eliot, e também pode ser 

relacionada aos comentários de Brooks sobre o prazer que temos ao brincar com miniaturas, 

que, segundo ele, “deve se relacionar com a sensação que elas provocam de ser possível 

brincar com e, portanto, dominar o mundo real” (BROOKS, 2005, p. 1, tradução livre).
39

 O 

autor observa ainda que “[o b]rincar é uma forma de reproduzir o mundo, com a diferença de 

que torna o mundo tratável” (BROOKS, 2005, p. 2, tradução livre),
40

 o que se aplica a todas 

as formas de brincar da vida adulta, entre as quais se encontra a literatura. Isso parece valer, 

em especial, para as literaturas realistas, objeto de estudo de Brooks, e que são o paradigma 

artístico a que pertence Grandes esperanças. 

 Se acreditarmos nisso, temos que, entre outras coisas, a literatura oferece um conforto 

ao colocar o mundo em moldes compreensíveis. Assim, é possível escolher ver o 

Bildungsroman não como uma maneira de impedir as revoluções, mas de ajudar seus leitores 

(que apesar de burgueses não formavam a linha de frente das revoltas, apenas sofriam suas 

consequências) a lidar com esse mundo que se mostrava estranho e novo, dando sentido a ele 

justamente por mostrar que as transformações não foram tantas, nem tão intensas quanto 

pareciam – o “meio-termo” de Moretti. Mas como isso se relaciona a GE que, como 

observado acima, apresenta em suas páginas um cenário de aparente estabilidade? Uma opção 

é ver essa estabilidade como um efeito da tentativa de transformar o mundo numa narrativa 

com padrões reconhecíveis, mas então precisamos formular outra pergunta: ao que o romance, 

então, daria sentido? À modernidade em si. 

 Com o advento da Revolução Industrial, o mundo se tornou mais rápido, e a 

velocidade das inovações tecnológicas se refletia no dia-a-dia da Inglaterra: a população do 
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 No original: “they tacitly suggest a major reason why fiction and life blur into one another: both are concerned 

with making sense of experience through the formulation of narratives, themselves containing patterns, or 

presumed patterns, of cause and effect”. 
39

 No original: “must have something to do with the sense these provide of being able to play with and therefore 

to master the real world”. 
40

 No original: “[p]lay is a form of repetition of the world with this difference that the world has become 

manageable”. 
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país mais do que triplicou e as pessoas começaram a trocar o campo pela cidade (DAVID, 

2001, p. 5), sem mencionar as novas relações e possibilidades de trabalho. Com isso, muda 

também a forma como a sociedade se configura. Assim, não é de se estranhar que “os 

romancistas vitorianos buscassem fazer a mediação entre os indivíduos e um corpo social que 

estava crescendo em tamanho, dimensão geográfica e heterogeneidade demográfica” 

(ARMSTRONG, 2006, p. 379, tradução livre),
41

 tentando dar sentido a um panorama que 

tinha o potencial de desestabilizar a sociedade. Dickens não está isento disso, e, para alguns 

estudiosos, uma das características de sua ficção era justamente “um interesse central em 

registrar e representar o mundo em que ele vivia e trabalhava, e que estava passando por 

mudanças radicais” (MALIK, 2012, p. 478).
42

  

 Esse interesse de Dickens pode ser visto como um reflexo das mudanças ocorridas na 

literatura em decorrência desse cenário social. Outro reflexo que pode ser observado é uma 

nova forma de representar o indivíduo, apontada por Nancy Armstrong em seus trabalhos 

sobre individualidade e subjetividade na história do romance. Segundo ela, o sujeito moderno 

do século XVIII não se encaixava, de alguma forma, na ordem social existente, e se recusava 

a aceitar uma condição ou posição social que não lhe agradava (ARMSTRONG, 2006b, p. 31, 

55); com seus atos, ele “pedia à ordem social que relaxasse as suas barreiras e que incluísse 

nela elementos que anteriormente não integravam a sociedade respeitável” (ARMSTRONG, 

2006b, p. 55, tradução livre),
43

 no que ele tinha sucesso até certo ponto. Armstrong não fala 

em romance de formação e foca sua análise na tradição britânica, mas podemos aplicar sua 

afirmação à figura de Wilhelm, que ao final fica entre um burguês e um nobre, uma espécie de 

concessão feita a ele depois que desiste de seu desejo inicial de se dedicar ao teatro – isso sim 

uma quebra radical demais com o socialmente esperado para ser aceita. O romance do século 

XIX, porém, vai rejeitar essa imagem do sujeito e transformá-la em “uma força que ameaçava 

perturbar uma ordem social estável e internamente coerente” (ARMSTRONG, 2006b, p. 61, 

tradução livre)
44

 e, sendo assim, esse sujeito “passa por uma revolução interna que redireciona 

as ambições pré-sociais para objetivos socialmente aceitos” (ARMSTRONG, 2006b, p. 55-56, 

tradução livre).
45

 Dessa forma, o desejo de Pip de ser um gentleman  não seria apenas o 

impulso egoísta que caracteriza o momento inicial do Bildungsroman, mas também um 
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 No original: “Victorian novelist sought to mediate between individuals and a social body that was increasing 

in size, geographical expanse, and demographic heterogeneity”. 
42

 No original: “central interest in recording and representing the radically changing world in which he lived and 

worked”. 
43

 No original: “asked the social order to relax its boundaries and include elements previously excluded from 

respectable society”. 
44

 No original: “a force that threatened to disrupt a stable and internally coherent community”. 
45

 No original: “undergoes an internal revolution that redirects presocial ambitions at socially acceptable goals”. 
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impulso antissocial que configura uma ameaça. E, no contexto de Grandes esperanças, essa 

ameaça chega a se concretizar, como pode ser visto na relação entre Pip e Herbert Pocket. 

 Pip, inicialmente, percebe uma incompetência em Herbert, mas a narrativa mostra que 

– apesar de ter alguns sonhos pouco realistas – seu amigo é, na verdade, um jovem que 

valoriza o trabalho e que deseja subir na vida por meio dele, sendo também sensato e tendo 

uma boa percepção de como a sociedade funciona e das formas apropriadas de se comportar.  

 

 

Ora, quanto à influência da minha situação sobre os outros, eu não tinha essa 

espécie de dificuldade e, portanto, percebia – ainda que de modo não muito 

claro – que ela não era boa para ninguém, e, acima de tudo, não era boa para 

Herbert. Meus hábitos perdulários levavam sua natureza dócil a incorrer em 

gastos acima de suas possibilidades, corrompiam a simplicidade de sua vida 

e perturbavam sua paz de espírito com ansiedades e arrependimentos. (...) 

[C]omecei a contrair uma quantidade de dívidas. Naturalmente, bastava que 

eu começasse para que Herbert me seguisse, e foi o que de fato logo 

aconteceu. (DICKENS, 2012, p. 377-378)
46

 

 

 

 Quando Pip resolve manter seu quarto na habitação de Herbert, a ideia parece, 

inicialmente, vantajosa para ambos, já que permitiria que o jovem Pocket economizasse 

dinheiro, e Pip se beneficiaria de sua companhia e dos ares da cidade. O que acontece, na 

prática, é que Pip adquire hábitos nocivos e contagiosos que, como é afirmado na passagem 

acima, corrompem os bons valores de Herbert, fazendo com que os dois se desviem do que é 

socialmente aceito e parem de agir de acordo com sua classe – sendo possível dizer que o 

protagonista tinha apenas a aparência de um gentleman, já que faltava algo de concreto em 

sua respeitabilidade. 

 A situação se agrava com o retorno de Magwitch e a revelação de que ele é o benfeitor 

de Pip. Colocar um fora da lei como a fonte do dinheiro que proporcionou a ascensão social 

do menino equipara o desejo de ser e de criar um gentleman a um ato criminoso. A 

possibilidade de ser o responsável por bancar um membro de uma classe superior à sua foi o 

que deu força a Magwitch em seus primeiros anos de exílio; por outro lado, isso parece uma 

afronta direta a uma sociedade que nunca o deixaria esquecer seu passado de crimes e que 

jamais o veria de outra forma. 
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 No original: “Now, concerning the influence of my position on others, I was in no such difficulty, and so I 

perceived – though dimly enough perhaps – that it was not beneficial to anybody, and, above all, that it was not 

beneficial to Herbert. My lavish habits led his easy nature into expenses that he could not afford, corrupted the 

simplicity of his life, and disturbed his peace with anxieties and regrets. (…) I began to contract a quantity of 

debt. I could hardly begin but Herbert must begin too, so he soon followed.” (DICKENS, 1994, p. 250) 
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“(...) Os cavalo puro-sangue dos colonos jogava pó em cima de mim quando 

eu caminhava; o que é que eu dizia? Eu dizia pros meus botões: ‘Eu estou 

fazendo de alguém um cavalheiro muito mais distinto que tu jamais hás de 

ser!’. Quando um deles dizia pro outro: ‘Esse aí era um prisioneiro uns anos 

trás, e agora tem muita sorte de ser um trabalhador qualquer, inguinorante’, o 

que é que eu dizia? Eu dizia pros meus botões: ‘Se eu não sou um 

cavalheiro, e se ainda não tenho estudo, eu sou o dono de um. Vosmicês 

todos têm gado e terra; qual de vosmicês tem um cavalheiro bem criado em 

Londres?’” (DICKENS, 2012, p. 441, grifos do original)
47

 

 

“(...) E vocês todos que se danem!”, ele resumiu, olhando à sua volta e 

estalando os dedos ruidosamente, “que se danem todos vocês, desde o juiz 

com a peruca dele até o colono cavucando a terra, que eu vou mostrar pra 

vocês um cavalheiro que vale mais que vocês todos juntos!” (DICKENS, 

2012, p. 455)
48

 

 

 

As duas passagens permitem, então, ver esse desejo como um desejo de se vingar da 

sociedade – ideia que se intensifica se lembrarmos que Magwitch nunca superou o fato de que 

seu parceiro, que era um gentleman e o explorava, recebeu uma pena mais branda. Sua 

satisfação vem do fato de que, sem ninguém saber, ele subverteu a ordem aceita como natural, 

e acaba por mostrar que ser um gentleman é uma posição prestigiosa não porque essa posição 

esteja fundamentada em uma excelência ou superioridade que sejam inerentes a ela, sendo, no 

fim, apenas uma questão de posses, e o que realmente se valoriza é o dinheiro que uma pessoa 

tem a seu dispor, como já demonstrava a atitude dos habitantes da cidade de Pip à época em 

que ele recebeu suas grandes esperanças e, junto com elas, a admiração gratuita de terceiros. 

Confrontado com a real origem de seus bens, Pip passa a rejeitar a ideia de ser um 

gentleman e passa a vê-la como algo a que está acorrentado (DICKENS, 1994, p. 302), e da 

qual precisa se livrar:  

 

 

“(...) Ele está decidido a fazer mais despesas – cavalos, carruagens, luxos de 

toda espécie. É preciso impedi-lo de algum modo.” 

“Queres dizer que não podes aceitar...?” 

“E como eu poderia fazê-lo?”, interpus, quando Herbert fez uma pausa. 

“Pensa só nele! Olha só para ele!” 
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 No original: “(…) The blood horses of them colonists might fling up the dust over me as I was walking; what 

do I say? I says to myself, ‘I’m making a better gentleman nor ever you’ll be!’ When one of ’em says to 

another, ‘He was a convict, a few year ago, and is a ignorant common fellow now, for all he’s lucky,’ what do I 

say? I says to myself, ‘If I ain’t a gentleman, nor yet ain’t got no learning, I’m the owner of such. All on you 

owns stock and land; which on you owns a brought-up London gentleman?’” (DICKENS, 1994, p. 295, grifos 

do original) 
48

 No original: “‘And blast you all!’ he wound up, looking round the room and snapping his fingers once with a 

loud snap, ‘blast you every one, from the judge in his wig, to the colonist a stirring up the dust, I’ll show a 

better gentleman than the whole kit on you put together!’” (DICKENS, 1994, p. 303) 
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Um arrepio involuntário se apossou de nós dois. (DICKENS, 2012, p. 468)
49

 

 

 

É importante notar que essa mudança na perspectiva do jovem está diretamente ligada 

à figura de Magwitch, que, inicialmente, lhe inspira grande repulsa e cujo corpo e aparência 

física desagradáveis parecem indissociáveis do que ele representa – Pip, ao ser tocado por ele, 

treme, já que “aquela mão podia muito bem estar manchada de sangue” (DICKENS, 2012, p. 

441).
50

 

Essa rejeição é um dos fatores que impulsionam Pip a mudar sua vida e, seguindo a 

lógica do que era esperado do protagonista em um romance vitoriano, seguir um caminho que 

seja bem visto pela sociedade. O primeiro passo para essa transformação é valorizar os 

valores burgueses e perceber sua inadequação em relação a eles.  

 

 

“[P]ense só no quanto já lhe devo! E mais: estou muito endividado – 

muitíssimo para uma pessoa como eu, que agora já não tem mais esperanças 

– e que não aprendeu nenhum ofício, e não presta pra coisa alguma. (...) 

Então para que é que presto? Só sei de uma coisa que posso fazer: sentar 

praça. (...)” 

“Seja como for, meu caro Handel”, disse [Herbert], após uma pausa, “virar 

soldado não resolve nada. Se renunciasses à proteção e aos favores dele, 

creio que o farias na vaga esperança de um dia poderes pagar o que já deves. 

Tal esperança seria muito vaga se virasses soldado! Além disso, é absurdo. 

Ficarias bem melhor na firma de Clariker, ainda que ela seja pequena.” 

(DICKENS, 2012, p. 469)
51

 

 

 

 Pip não tem nenhuma habilidade útil que possa lhe dar um sustento, justamente porque 

foi educado como um gentleman. Isso já é um indício de que esse não era um ideal visto como 

desejável na sociedade burguesa, já que está ligado à inatividade e, por consequência, à 

improdutividade. Aqui, é interessante lembrar que, mais cedo no romance, Herbert diz que 

seu pai acredita que “nenhum homem que não seja um cavalheiro de verdade no âmago 

                                                           
49

 No original: “(…) He is intent upon various new expenses, — horses, and carriages, and lavish appearances of 

all kinds. He must be stopped somehow.” 

“You mean that you can’t accept —” 

“How can I?” I interposed, as Herbert paused. “Think of him! Look at him!” 

An involuntary shudder passed over both of us”. (DICKENS, 1994, p. 312) 
50

 No original: “for anything [he] knew, his hand might be stained with blood”. (DICKENS, 1994, p. 295) 
51

 No original: “‘think what I owe him already! Then again: I am heavily in debt, — very heavily for me, who 

have now no expectations, — and I have been bred to no calling, and I am fit for nothing. (…) 

What am I fit for? I know only one thing that I am fit for, and that is, to go for a soldier. (…)’ 

‘Anyhow, my dear Handel,’ said [Herbert] presently, ‘soldiering won’t do. If you were to renounce this 

patronage and these favors, I suppose you would do so with some faint hope of one day repaying what you 

have already had. Not very strong, that hope, if you went soldiering! Besides, it’s absurd. You would be 

infinitely better in Clarriker’s house, small as it is’”. (DICKENS, 1994, p. 312-313)  
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jamais foi, desde que o mundo é mundo, um cavalheiro de verdade na aparência”
52

 e que 

“quanto mais se enverniza a madeira, mais os veios se manifestam” (DICKENS, 2012, p. 260-

261).
53

 No contexto, se falava do homem que enganou a Sra. Havisham – e que não tinha um 

bom disfarce de gentleman – mas, se é verdade que a aparência de Pip até se assemelha ao 

que se espera de um gentleman, cada objeto que ajuda a construir essa figura aumenta seu 

débito e mostra a imprudência de querer chegar a ela – e, assim, a afirmação do Sr. Pocket 

também pode ser lida como uma crítica das classes mais altas àqueles que querem a 

mobilidade social. Fica aparente, aqui e no discurso de Magwitch, que essa sociedade que, na 

superfície do texto, se apresenta como estável, ainda apresenta conflitos latentes entre classes 

– o que lembra as mudanças na forma de encarar o sujeito no século XIX, quando “a moral 

burguesa (...) começou a validar a resistência, não ao papel designado para o sujeito [como no 

século XVIII], mas aos desejos que compeliam esse sujeito a ocupar o lugar do outro” 

(ARMSTRONG, 2006, p. 371, tradução livre).
54

 

 No que diz respeito a Pip, ele abraça os ideais burgueses e termina o romance como 

caixeiro na firma da qual Herbert se torna sócio. Mas antes que isso aconteça, é preciso livrar 

a empresa de sua relação com o dinheiro de Magwitch, o que é feito através da Sra. 

Havisham, que aceita dar o dinheiro necessário para completar a compra da parte de Herbert 

após ser convencida das virtudes do sobrinho. Bruce Robbins chama atenção para o fato de 

que  

 

 

a recirculação interna de fundos externos permite que o ambicioso Projeto 

original de busca por status (as grandes esperanças) deem lugar a uma versão 

disciplinada e subjugada da ascensão social, um subir na vida que, 

paradoxalmente, acontece sob o signo da democracia, reciprocidade e 

responsabilidade. (ROBBINS, 2006, p. 420, tradução livre)
55

 

 

 

 É assim que Pip se vê estabelecido em uma profissão – que irá desempenhar com 

dedicação – que é “uma posição inferior à de um gentleman, porém mais apropriada ao que 

                                                           
52

 No original em inglês é utilizado “manners” no lugar de “aparência”. A escolha da tradução causa uma 

pequena diferença de sentido, já que, em português, pode-se interpretar “aparência” como questão de 

elementos externos, enquanto a palavra em inglês faz referência a mais do que um jeito de se vestir e se portar, 

incluindo uma forma de agir diferenciada. 
53

 No original: “no man who was not a true gentleman at heart ever was, since the world began, a true gentleman 

in manner”; “the more varnish you put on, the more the grain will express itself”. (DICKENS, 1994, p.167) 
54

 No original: “bourgeois morality (...) began to authorize resistance, not to one’s assigned role [como no século 

XVIII], but to desires that compelled one to occupy someone else’s”. 
55

 No original: “the internal recirculation of outside funds allows the original Project of ambitious status seeking 

(the great expectations) to be succeeded by a chastened, subdued version of upward mobility, a climbing of the 

social ladder that paradoxically happens under the sign of democracy, reciprocity and responsibility.” 
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ele se tornou do que seria um retorno aos trabalhos manuais na ferraria” (ROBBINS, 2006, p. 

420).
56

 Ele consegue, então, alguma mobilidade social, mas em um nível que se mantém no 

limite do respeitável e que é legitimado pela comunidade, uma vez que está associada ao 

trabalho. O mais importante dessa passagem do romance, porém, é que Pip só pode ocupar 

esse cargo porque ele mesmo, um dia, iniciou a compra da parte de Herbert na firma. Assim, 

como registrado nas anotações do próprio Dickens, é a “[ú]nica coisa boa que fez quando era 

próspero, [que é] a única coisa boa que perdura e dá bons frutos” (DICKENS, 2012, p. 695)
57

 

– e Pip, apesar de não saber que isso o ajudaria a encontrar seu caminho, também reconhece 

ter sido essa a única coisa boa que saiu de suas grandes esperanças (DICKENS, 1994, 380).
58

  

 Isso se torna relevante para a narrativa de GE como um todo, em especial por conta da 

grande preocupação da literatura vitoriana com a moral. Desde sua origem, o romance inglês 

demonstra a preocupação de inserir seu discurso dentro do limite da moral, como pode ser 

visto, por exemplo, em Moll Flanders e nas tentativas da narradora-personagem em justificar 

seus atos criminosos e dar um tom de penitência às suas memórias. Existia também uma 

preocupação em realizar uma educação moral através do romance. Com a chegada do século 

XIX e o aumento do público leitor, esses elementos ganharam ainda mais força: Kate Flint 

(2001, p. 24, tradução livre) afirma que “[o] fato da leitura ser uma atividade social comum 

nos lares de classe média (…) fez com que surgisse uma demanda de que nada deveria 

aparecer em letra impressa se não fosse apropriado para todos os leitores em potencial”.
59

 

Segunda ela, na segunda metade do século XIX, era possível perceber uma demanda dos 

leitores do proletariado por fontes de leitura que reforçassem as normas morais (FLINT, 2001, 

p. 29), e que, na verdade, “[e]sse gosto por uma certeza moral pode ser observado através de 

grande parte da ficção vitoriana, mesmo que nem sempre seja expressa tão abertamente como 
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 No original: “something less than a gentleman, but more suitable to what he has now become than a return to 

manual labor at the forge would be”. 
57

 A edição brasileira da Penguin Classics/Companhia das Letras – utilizada nessa dissertação – traz um apêndice 

com algumas anotações de trabalho de Dickens, juntamente com a primeira versão do final. 
58

 Em relação a boas ações que geram frutos, é interessante observar que, em AAWM, acontece algo semelhante. 

O tio de Mignon oferece recompensas a Wilhelm por ter cuidado de sua sobrinha e Therese diz: “Uma vez 

mais assistimos a um belo caso em que uma boa e desinteressada ação vem produzir os mais altos e belos 

ganhos” (GOETHE, 2009, p. 561, grifos meus). 
59

 No original: “[t]he fact that reading was a common sociable family activity within the middle-class home (...) 

set up a demand that nothing should appear in print which was not suitable for every potential listener”. No 

entanto, existiam, sim, autores que fugiam a esse padrão de expectativas, e isso também não significa que os 

livros não tratavam de temas controversos, ou que havia uma hegemonia na forma como eles eram abordados, 

como mostra o texto de Flint.  
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nas obras produzidas para os leitores da classe trabalhadora e da classe trabalhadora mais 

pobre” (FLINT, 2001, p. 30, tradução livre).
60

 

 Os desvios das boas normas morais, junto com os impulsos antissociais que mencionei 

anteriormente, também são uma ameaça à estrutura social, e serão representados na obra de 

Dickens como tal. Um exemplo é Estella, que, assim como Pip é o instrumento de vingança 

de Magwitch, é o meio que a Sra. Havisham usa para tentar destruir as instituições sociais – 

nesse caso, a família, já que os “ensinamentos” passados à menina levam a uma união sem 

qualquer tipo de afeto e baseada em um desejo de se provar superior, o que dessacraliza o 

matrimônio. Esses ensinamentos são tão bem absorvidos que Estella se torna incapaz de sentir 

qualquer tipo de amor familiar. 

 O caso acima é apenas um dos exemplos dessas ameaças na narrativa. Em Grandes 

esperanças, com sua aparente estabilidade sociopolítica, Dickens parece deixar de lado a 

crítica social pela qual é conhecido
61

 e focar numa crítica moral, ou melhor, à falta dela – não 

sendo o primeiro exemplo em que os escritos do autor apresentam “um comprometimento 

sincero com a ficção enquanto força de transformação moral” (DAVID, 2001, p. 7, tradução 

livre),
62

 como mostram os comentários de Deirdre David sobre Oliver Twist e a leitura de Um 

conto de natal. No livro em análise, esse foco nos valores morais pode ser visto na 

importância do sentimento de gratidão para a história: boa parte da narrativa vai ser dedicada 

a esse sentimento e à necessidade de que Pip aprenda a voltar a ser grato – algo que até um 

condenado que inspira repulsa é capaz de ser. 

 Desde a infância de Pip, esse sentimento é constantemente mencionado, normalmente 

pela irmã do protagonista e por Pumblechook, que acusam o menino de não saber expressá-lo:  

 

 

minha irmã fixou o olhar em mim e disse, em voz baixa e em tom de 

reprovação: “Ouviste? Sê grato”. 

“Especialmente”, disse o sr. Pumblechook, “sê grato, menino, a quem te 

criou com a mão.” (DICKENS, 2012, p. 62)
63
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No original: “[t]his taste for moral certitude can be traced across much Victorian fiction, even if it is not always 

as blatantly expressed as in the works targeted at a working-class or lower-working-class readership”. 
61

 Isso não quer dizer que não há crítica social explícita em GE, apenas que ela acontece com menos frequência e 

em momentos pontuais. Dois exemplos são as passagens em que Magwitch relata a história de seu julgamento 

e quando Jaggers explica por que entregou Estella para ser criada pela Sra. Havisham. 
62

 No original: “a sincere commitment to fiction as a morally transforming force”. 
63

 No original: “my sister fixed me with her eye, and said, in a low reproachful voice, ‘Do you hear that? Be 

grateful.’ 

‘Especially,’ said Mr. Pumblechook, ‘be grateful, boy, to them which brought you up by hand’”. (DICKENS, 

1994, p. 26) 
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 A visão que eles tinham do menino, porém, era injusta, já que Pip era, sim, capaz de 

ser grato, se não a eles, a Joe, por quem sentia grande admiração na infância:  

 

Apesar de minha tenra idade, creio que foi a partir dessa noite que se formou 

em mim uma nova admiração por Joe. Continuamos a ser iguais, tal como já 

éramos; porém, quando eu ficava a olhar para Joe e pensar nele em 

momentos de tranquilidade, a partir daí passei a experimentar uma nova 

sensação, cônscio de que, em meu coração, eu tomava Joe por modelo. 

(DICKENS, 2012, p. 92)
64

 

 

 Logo após Joe contar sua história de vida para o menino e o motivo de ter casado com 

a Sra. Gargery, a admiração que Pip tinha por ele cresce, e é possível ver que, nessa fase de 

sua vida, o menino o tem como modelo. Joe é também uma espécie de bússola moral: quando 

Pip rouba a própria casa e quando mente sobre sua visita à casa da Sra. Havisham, é a figura 

de Joe que faz com que o rapaz se arrependa e sinta culpa. 

Porém, no momento em que o desejo de ser um gentleman se manifesta pela primeira 

vez, o jovem passa a demonstrar ingratidão a Joe – a princípio, apenas em seus pensamentos –

, chegando até a responsabilizar o ferreiro pelo fato de ele ser comum e vulgar – “Resolvi 

perguntar a Joe por que ele me ensinara a chamar de jota aquelas cartas de figura (...). Pensei 

como seria bom se Joe houvesse sido criado como um cavalheiro, pois aí eu também teria sido 

criado assim” (DICKENS, 2012, p. 108).
65

 A ingratidão vai se estender também a Biddy, com 

quem Pip é injusto antes de partir para Londres. Podemos perceber, então, como afirma 

Armstrong (2006b, p. 8, tradução livre), que “[e]m um romance como Grandes esperanças 

(1860) de Dickens nós percebemos que o individualismo é agressivo por natureza e que se 

expressa na forma de crueldade contra aqueles que deveríamos estimar”.
66

 

 É interessante notar, aqui, que em mais de um momento da narrativa o próprio Pip 

percebe que agiu mal e não foi grato como deveria, chegando a dizer: “Eu vivia num estado 

de mal-estar crônico com relação a meu comportamento para com Joe. Minha consciência não 

estava de modo algum tranquila quanto a Biddy” (DICKENS, 2012, p. 377),
67

 e admitindo 

que sua fortuna teve um efeito negativo em seu caráter. O jovem, porém, não toma nenhuma 

                                                           
64

 No original: “Young as I was, I believe that I dated a new admiration of Joe from that night. We were equals 

afterwards, as we had been before; but, afterwards at quiet times when I sat looking at Joe and thinking about 

him, I had a new sensation of feeling conscious that I was looking up to Joe in my heart”. (DICKENS, 1994, p. 

48) 
65

 No original: “I determined to ask Joe why he had ever taught me to call those picture-cards, Jacks (...). I 

wished Joe had been rather more genteelly brought up, and then I should have been so too”. (DICKENS, 1994, 

p. 59) 
66

 No original: “[i]n a novel like Dickens’s Great Expectations (1860), we find that individualism is by nature 

aggressive and expresses itself in cruelty toward the very people one should cherish”. 
67

 No original: “I lived in a state of chronic uneasiness respecting my behavior to Joe. My conscience was not by 

any means comfortable about Biddy”. (DICKENS, 1994, p. 250) 
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atitude em relação a isso, e continua a sentir vergonha e a afastar os antigos conhecidos de si, 

aumentando, então, a gravidade de seus erros. 

 A situação só irá mudar após Pip conhecer Magwitch e descobrir que suas grandes 

esperanças estavam ligadas à fortuna do condenado, revelando-se, assim, o quanto os seus 

atos estavam fora da boa moral. Uma das primeiras reações do jovem é pensar que ele estaria 

melhor se nunca tivesse saído da ferraria, onde não era “nem um pouco contente, e, no 

entanto, em comparação com o que era agora, feliz!” (DICKENS, 2012, p. 441).
68

 Com o 

passar do tempo, Pip vai se aprofundando em sua conscientização, até chegar ao ponto em que 

percebe que precisa se redimir – chegando a temer morrer sem antes o ter feito – e, por fim, 

pedir perdão a Biddy e Joe.  

Quando fica claro que ele precisa tomar ações concretas para se redimir e retornar a 

uma vida respeitável – mas antes que as realize – Pip começa a ser readmitido no ciclo da 

respeitabilidade e do que é socialmente aceito, através da validação de personagens que 

representam a esfera doméstica: Joe, que santificava o lar da infância do jovem (DICKENS, 

1994, p. 100), vai a seu encontro e não só paga suas dívidas como cuida de sua saúde, e 

Clara,
69

 noiva de Herbert, que de início o considerava “uma má companhia para Herbert, pois 

[Pip] o levava a gastar muito dinheiro” (DICKENS, 2012, p. 506)
70

 e ao final implora para 

que o noivo diga a Pip que, se for viver com eles, ela fará de tudo para que ele seja feliz 

(DICKENS, 1994, p. 411). Isso mostra que Pip volta a ser digno do lar e da família – 

instituição muito valorizada no contexto vitoriano –, o que é bastante significativo se 

lembrarmos que o jovem sentia vergonha do lar: “É terrível ter vergonha do próprio lar. 

Talvez seja a mais negra ingratidão, e o castigo seja proporcional e bem merecido; mas que é 

uma coisa terrível, isso posso afirmar com conhecimento de causa” (DICKENS, 2012, p. 

166)
71

 – sendo esse o seu maior crime, para Rachel Malik.
72
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 No original: “far from content, yet, by comparison, happy!” (DICKENS, 1994, p. 295) 
69

 Herbert e Clara passam anos sendo noivos em segredo. Mesmo assim, a respeitabilidade da relação – e da 

moça- não é prejudicada pois, apesar do pai da menina desconhecer a relação, tudo acontece sobre os cuidados 

da Sra. Whimple, que é descrita como uma mulher maternal e exemplar. É interessante mencionar, também, a 

cena em que Herbert desmerece o pai de Clara na frente da moça e esta se mantêm em silêncio, evitando assim 

desrespeitar o pai e desdizer o noivo.  
70

 No original: “an expensive companion who did Herbet no good”. (DICKENS, 1994, p. 339) 
71

 No original: “It is a most miserable thing to feel ashamed of home. There may be black ingratitude in the 

thing, and the punishment may be retributive and well deserved; but that it is a miserable thing, I can testify”. 

(DICKENS, 1994, p. 100) 
72

 Malik levanta a possibilidade de ler Grandes esperanças como um romance de provação, e vê a concretização 

do desejo de ser um gentleman como uma forma de punição pelo crime de sentir vergonha do lar. Para ela, 

após a chegada de Magwitch, Pip reconhece seus erros e o castigo que lhe foi infringido e pode, então, se 

redimir e reaprender a amar o lar (MALIK, 2012, p. 493). 
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 Após sua mudança, o protagonista passa também a ser um modelo, e na condição de 

reprodutor dos bons valores, seu julgamento ganha um peso moral. É o que acontece nos 

últimos encontros entre ele e a Sra. Havisham. Depois de anos sem ter contato com Mathew 

Pocket, a mulher resolve deixar parte de sua herança para ele e ajudar Herbert a conseguir a 

sociedade na firma, tudo graças à palavra de Pip (DICKENS, 1994, p. 425). Se antes de 

morrer ela se arrependeu, também foi por causa do jovem, já que só após ver o efeito que seu 

desejo de vingança teve sobre ele – e de ver nele a dor que ela sentiu um dia – é que ela 

percebeu a real dimensão de seus erros. Pip perdoa a Sra. Havisham pelo mal que ela lhe 

causou, porque ela demonstrou arrependimento verdadeiro e, com isso, passou a ser digna 

desse perdão.  

De fato, em Grandes esperanças, fica a impressão de que é preciso merecer que os 

bons sentimentos do outro se voltem para si, a exemplo do próprio Pip, que precisou 

conquistar o afeto de Clara. Mas como se encaixaria Magwitch nesse contexto? A princípio 

sua figura cria uma tensão na ordem da narrativa, já que ao mesmo tempo em que Pip deveria 

sentir gratidão – o jovem viveu anos à custa do dinheiro do condenado, que lhe permitiu 

também realizar o sonho mais modesto de ter uma boa educação –, o passado de crimes de 

seu benfeitor anularia essa possibilidade, pois teríamos então um sentimento que vai contra a 

moral vigente. A solução será, então, redimi-lo perante o leitor, transformando-o em um 

sujeito que inspire algum respeito, ou talvez compaixão. Se Pip achava que Magwitch podia 

ter sangue nas mãos, é revelado que, na verdade, ele fraudava notas de pagamento – um crime 

menos grave que assassinato –, e o próprio condenado vai policiar o seu discurso, dizendo que 

foi “vulgar” nos momentos em que expressou raiva da sociedade em sua fala, tentando evitar 

conscientemente que isso se repita. Como efeito, até o seu físico parece diferente, e Pip (e 

posteriormente, Herbert) percebem que alguma coisa nele se suavizou. Além disso, o relato de 

sua vida e de seu julgamento o coloca em uma posição de vítima de uma sociedade e de um 

sistema que oferece poucas chances e julga por aparências – uma posição em que ele mesmo 

não se coloca: 

 

 

Por vezes me parecia, com base em seu aspecto ou em uma ou duas palavras 

que escapavam de seus lábios, que ele estava a se perguntar se não poderia 

ter sido um homem melhor, dadas circunstâncias melhores. Porém, jamais se 

justificou com nenhum comentário indireto desse teor, nem tentou distorcer 

a forma que o passado assumira por toda eternidade. (DICKENS, 2012, p. 

619)
73
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 No original: “I sometimes derived an impression, from his manner or from a whispered word or two which 

escaped him, that he pondered over the question whether he might have been a better man under better 
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 Submisso e resignado no fim da vida, o personagem acaba sendo mostrado de forma 

positiva e, com isso, pode ser recompensado com a gratidão de Pip, e também com a 

informação de que sua filha está viva e tem o amor de um bom homem – e o condenado pode, 

enfim, morrer em paz.
74

 É interessante perceber que, ao final da narrativa, não restam dúvidas 

de quais personagens merecem admiração (ou perdão, no caso da Sra. Havisham e Magwitch) 

e quais não são dignos desse sentimento. Assim, Jaggers demonstra que é capaz de compaixão 

e Publechook, que era uma das pessoas que tratavam o protagonista de forma condescendente 

em sua juventude, aparece uma última vez se autodenominando o primeiro benfeitor de Pip e 

o chamando de ingrato, em uma última demonstração de sua hipocrisia.
75

 

A última cena de GE é o reencontro de Pip e Estella, que dá a entender que existe a 

possibilidade de os dois ficarem juntos (MITCHELL, 2012, p. 691; FLINT, 2001, p. 25), mas, 

originalmente, o final seria diferente. Na primeira versão, os dois se veem novamente em 

Londres, enquanto Pip passeia com o filho de Joe e Biddy, e a moça, já no seu segundo 

casamento, pede para falar com ele. Os dois se despedem para nunca mais se encontrarem, e o 

protagonista revela que o sofrimento pelo qual Estella passou deixou nela marcas de uma 

transformação visível (DICKENS, 2012, p. 692). Dickens resolveu reescrever a cena após 

amigos dizerem que o final seria decepcionante para os leitores (MITCHELL, 2012, p. 691; 

FLINT, 2001, p. 25). A crítica não surpreende, em especial se considerarmos que as narrativas 

do autor tendiam a ter conclusões alegres e que um típico final feliz, na época, envolvia um 

casamento. Fica então a pergunta: por que Pip e Estella não terminam, efetivamente, juntos? 

Antes da cena em questão, em uma conversa com Biddy, Pip alega que “não esqueci nada que 

ocupou um lugar importante na minha vida, e quase nada de qualquer coisa que me tenha 

ocorrido. Mas aquele sonho vão, como eu o chamava outrora, se esvaeceu completamente, 

Biddy, completamente!” (DICKENS, 2012, p. 652),
76

 o que indicaria que, se ele não superou 

os sentimentos que nutria por Estella, ao menos parou de vê-la da mesma forma. As coisas se 

                                                           
circumstances. But he never justified himself by a hint tending that way, or tried to bend the past out of its 

eternal shape”. (DICKENS, 1994, p. 416) 
74

 O fato de Magwitch ter morrido ainda na cadeia e ao lado de Pip pode ser visto como uma espécie de 

recompensa, já que ele foi poupado de uma execução pública e desonrosa. Outra coisa que fala pelo seu caráter 

é o fato de não ter deposto contra a própria esposa. 
75

 O que ainda tem o efeito de engrandecer a figura de Joe e tornar Pip ainda mais convicto da necessidade de 

pedir perdão. 
76

 No original: “I have forgotten nothing in my life that ever had a foremost place there, and little that ever had 

any place there. But that poor dream, as I once used to call it, has all gone by, Biddy”. (DICKENS, 1994, p. 

440) 
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complicam se lembrarmos das palavras com que se despede de Estella, antes do casamento da 

moça: 

 

 

Tu és parte da minha existência, parte de mim mesmo. (...) És a 

concretização de todas as fantasias belas que minha mente já conheceu. As 

pedras de que são feitos os prédios mais altos de Londres não são mais reais, 

nem mais impossíveis de ser deslocadas por tuas mãos do que tua presença e 

tua influência sobre mim, lá e em toda parte, no passado e no futuro. Estella, 

até a última hora da minha vida, tu hás de ser uma parte de meu caráter, do 

pouco que há de bom em mim, e do que há de mau. (DICKENS, 2012, p. 

497-498)
77

 

 

 

Apesar de Pip afirmar também que, de agora em diante, irá associá-la apenas às coisas 

boas, o impacto de Estella em sua vida não pode ser menosprezado, já que essa não é a 

primeira ocasião no romance em que o protagonista comenta o papel da jovem em suas 

ambições – com ênfase em seus defeitos e em sua ingratidão. A menina estava 

intrinsecamente ligada aos impulsos antissociais do protagonista, e um casamento entre os 

dois tem o risco de trazer à tona esses sentimentos antigos, instaurando uma tensão e uma 

ameaça que um romance cujo objetivo final é a socialização bem sucedida não pode 

comportar. 

O final, então, restabelece a ordem que o protagonista ameaçara com seus desejos 

antissociais no início da narrativa. Pip é agora um legítimo representante da boa moral, sendo 

que “[a]madurecer de forma correta é um pré-requisito para viver bem dentro da sociedade 

vitoriana burguesa” (SHIRES, 2001, p. 66, tradução livre).
78

 Desse modo, temos a 

reconciliação entre sujeito e sociedade. É inevitável, aqui, fazer uma comparação com a 

conclusão de Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, onde algo semelhante acontece. 

Chama atenção que, em ambos, se chega ao meio-termo apontado por Moretti como 

característico do Bildungsroman, mas enquanto Pip abraça os ideais burgueses e os estabelece 

como um modelo desejável a ser seguido, Wilhelm continua representando certa oposição a 

eles. No último livro do romance, o cunhado de Wilhelm, Werner, reaparece. Desde o começo 

da narrativa, ele representa o típico burguês que se preocupa apenas em trabalhar e gerar 
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 No original: “You are part of my existence, part of myself. (…) You have been the embodiment of every 

graceful fancy that my mind has ever become acquainted with. The stones of which the strongest London 

buildings are made are not more real, or more impossible to be displaced by your hands, than your presence 

and influence have been to me, there and everywhere, and will be. Estella, to the last hour of my life, you 

cannot choose but remain part of my character, part of the little good in me, part of the evil”. (DICKENS, 

1994, p. 333) 
78

 No original: “[m]aturing correctly is a prerequisite for functioning well in Victorian bourgeois society”. 
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lucros e, ao final, se mostra fisicamente enfraquecido e debilitado, o oposto de Wilhelm, que 

tem aparência altiva e bela. O próprio Werner admite que “se durante todo esse tempo não 

tivesse ganhado dinheiro bastante, não seria absolutamente nada” (GOETHE, 2009, p. 476) – 

ao mesmo tempo em que associa a boa forma de Meister à preguiça e tempo mal empregado. 

Há na passagem uma crítica à mentalidade da burguesia, mas também uma retomada das 

ideias apresentadas pelo protagonista no início de que a vida dessa classe não oferecia 

oportunidades de desenvolvimento pessoal que não estivessem ligadas ao trabalho. Com isso, 

fica claro também que, em GE, ser burguês é representado de forma positiva, o que indica 

uma classe que está mais estabelecida e certa de seus valores, ou que assim deseja ser. 

Wilhelm abandona o teatro, mas assim como Pip não volta a ser ferreiro, termina o livro sem 

uma ocupação prática – concordando em viajar pela Alemanha com um marquês italiano que 

precisa de um intérprete – e com a promessa de casamento com uma nobre.  

De uma maneira geral, Grandes esperanças segue o modelo clássico de 

Bildungsroman proposto em AAWM. A diferença maior está, de fato, na representação da 

burguesia e do sujeito, mas isso pode ser considerado consequência da passagem do tempo e 

da mudança do cenário, e não uma real subversão do paradigma. Um outro exemplo disso é a 

preocupação com a moral, que aparece de forma mais marcante no livro de Dickens. Isso não 

quer dizer que os bons valores são indiferentes para a narrativa goethiana, mas como diversas 

análises de AAWM apontam, a educação estética de Wilhelm tem mais destaque, e é 

inclusive através dela que ele aprenderá muito sobre como funciona a sociedade e o que se 

espera dele. O contexto britânico, porém, pede uma atenção mais explícita a esse elemento, 

pois, como foi mostrado, é uma preocupação dessa literatura desde as origens do romance. 

Como efeito, temos que o romance de Goethe parece ser mais permissivo com seu 

protagonista, enquanto “a ficção britânica substituiu a auto-expressão pela capacidade de se 

autogovernar como o elemento principal para o sucesso social” (ARMSTRONG, 2006b, p. 

52, tradução livre).
79

 E essa foi a configuração de sujeito que permaneceu por boa parte do 

século XIX, mas, com as mudanças na sociedade e a chegada de um novo século, é de se 

esperar que isso mude, o que também acarretará mudanças na forma como o Bildungsroman 

se manifesta. 
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 No original: “British fiction replaced self-expression with self-government as the key to social success”. 
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2.2 O Bildungsroman no século XX e o sujeito em dupla transição de Salinger 

 

 

 O século XX, para Moretti, marca o fim do romance de formação enquanto um 

gênero, entre outros motivos, por conta da I Guerra Mundial e seus efeitos. O crítico afirma 

que, “[s]e a história pode fazer com que formas culturais sejam necessárias, também pode 

torná-las inviáveis, e foi isso o que a guerra fez com o Bildungsroman” (MORETTI, c2000, p. 

229, tradução livre).
80

 O desaparecimento do romance da juventude se daria por conta do 

estado em que essa juventude se encontrava após 1919, destruída, ou mesmo dizimada 

(MORETTI, c2000, p. 229). Esse, porém, seria apenas o último estágio de um processo de 

enfraquecimento do Bildungsroman que teria começado ainda nos últimos anos do século 

XIX e se estendido para o início do século XX: na parte final de seu livro, Moretti analisa 

algumas obras que chama de Bildungsromane tardios e mostra que as condições básicas para 

a existência do gênero e de seus aspectos formais foram sendo, aos poucos, destruídas. 

 A primeira mudança que ele menciona é o crescimento das instituições sociais, em 

especial da escola. Para Moretti, o romance de formação não soube assimilar esse novo 

elemento, pois a escola passou a enfatizar a integração do indivíduo no sistema social e não “a 

legitimação do sistema social dentro da mente dos indivíduos, o que era a grande conquista do 

Bildungsroman” (MORETTI, c2000, p. 230, grifos do original, tradução livre)
81

 – e também 

um dos objetivos centrais da narrativa e seu protagonista. Além desse aspecto, e talvez por 

causa dele, a juventude já não era mais a mesma. Segundo o crítico, “no século XIX, a 

sabedoria dos adultos era um contraponto crítico e constante às aventuras do herói”, mas 

agora “(...) [a j]uventude passa a desprezar a maturidade, e a se definir em oposição a ela. (...) 

[A j]uventude agora procura seu significado dentro de si mesma: orbitando mais e mais longe 

da idade adulta.” (MORETTI, c2000, p. 231, tradução livre).
82

 Essa mudança se mostra de 

especial importância, pois, em momentos anteriores do livro, o crítico aponta que, para que 

esse tipo de narrativa pudesse ser bem sucedido, a juventude precisava ter um fim, chegando 

a um ponto em que a maturidade seria alcançada e poderia ser mensurada, o que não vai 

ocorrer quando se deseja estender a fase da juventude indeterminadamente. Ele aponta ainda 
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 No original: “[i]f history can make cultural forms necessary, it can make them impossible as well, and this is 

what the war did to the Bildungsroman”. 
81

 No original: “the legitimation of the social system inside the minds of individuals, which had been a great 

achievement of the Bildungsroman”. 
82

 No original: “in the nineteenth century, the wisdom of adults had been a constant, critical counterpoint to the 

hero’s adventures” e “(…) [y]outh begins to despise maturity, and to define itself in revulsion to it. (…) 

[Y]outh now looks for its meaning within itself: gravitating further and further away from adult age”. 
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que não só os protagonistas do século XX são mais novos, como agora a regressão à infância 

substituiu o amadurecimento enquanto processo simbólico relevante para a constituição do 

sujeito. A regressão inserida no contexto dessas narrativas representaria uma mudança na 

constituição da sociedade do momento, “uma reversão antropológica do indivíduo enquanto 

uma entidade autônoma para o indivíduo enquanto um mero membro da massa” (MORETTI, 

c2000, p. 232, tradução livre),
83

 o que seria também uma consequência da guerra (MORETTI, 

c2000, p. 229). De fato, essa mudança no perfil do indivíduo parece ir em direção contrária ao 

curso do romance de formação, onde ao final o indivíduo se insere em seu meio, vira 

propriamente um cidadão, por assim dizer, sem que, com isso, perca a sua individualidade – o 

que é mais um dos “meio-termos” presentes na narrativa. Se lembrarmos do impulso egoísta 

inicial, retirar a possibilidade dessa síntese e dar ao protagonista apenas a opção de ser mais 

um na multidão dificultaria a sua inserção, tornando-a menos desejosa.    

 Por conta das mudanças descritas, Moretti considera que o século do Bildungsroman 

chegou ao fim (MORETTI, c2000, p. 228), assim como o próprio gênero. Não cabe aqui uma 

investigação mais extensa sobre a veracidade dessa afirmação, mas podemos voltar à ideia de 

Todorov levantada no primeiro capítulo de que mudanças no paradigma significam não o fim 

de um gênero, mas sim que este precisa se adaptar para incorporar novas características. 

Moretti não parece partilhar dessa visão, chegando a dizer que a literatura foi “forçada a 

entrar no modernismo” (MORETTI, c2000, p. 243, grifos do original, tradução livre)
84

 

quando o romance de formação se tornou incapaz de dar uma solução para o problema que se 

instaurava – no caso, o trauma.
85

 Porém, deixando de lado o contexto europeu que é foco do 

estudo do crítico e partindo para o contexto dos Estados Unidos – local de produção das 

outras obras a serem analisadas neste trabalho –, é possível achar argumentos que corroboram 

a ideia de uma transformação e permanência do gênero. 

 Em “Rebuilding Bildung: The Middlebrow Novel of Aesthetic Education in the Mid-

Twentieth-Century United States” [Reconstruindo Bildung: o romance middlebrow de 

educação estética nos Estados Unidos nos meados do século XX, em português], Tom Perrin 
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 No original: “an anthropological reversal from the individual as an autonomous entity to the individual as a 

mere member of a mass”. 
84

No original: “forced into modernism”. Moretti se refere, especificamente, a Rainer Maria Rilke, Franz Kafka e 

James Joyce. 
85

 Moretti fala sobre como formas simbólicas são formas que buscam solucionar um problema, o que lembra a 

questão da pergunta-resposta abordada no primeiro capítulo. 
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discute a predominância do formato do Bildungsroman na chamada middlebrow literature
86

 

em meados da década de 50.
87

 Segundo Perrin, era comum ver nas obras de literatura 

middlebrow uma crítica às ideias modernistas e suas representações artísticas, a ponto de o 

autor enxergar essa crítica como uma das características definidoras dessas obras (PERRIN, 

2011, p. 389). A visão adotada por Moretti parece estar de acordo com a dos críticos da época 

que, como aponta Perrin (2011, p. 382) viam o modernismo como o paradigma estético 

apropriado para representar a nova condição da vida moderna. A literatura middlebrow era 

alvo de críticas, então, justamente por se utilizar de uma estética tradicional e de formas 

consideradas ultrapassadas e insuficientes para descrever o presente. Um dos efeitos disso é 

que “[o] bildungsroman passa a ser a instância representativa dessa tradição, à qual o alto 

modernismo pretende oferecer uma alternativa radical” (PERRIN, 2011, p. 388, tradução 

livre).
88

 Já os autores middlebrow vão ver no modernismo um sinal de imaturidade, e algo que 

tem que ser superado no caminho para a vida adulta (PERRIN, 2011, p. 389); para eles a 

rejeição das convenções literárias pelos modernistas parecia incitar os leitores a rejeitar a 

sociedade, enquanto “os textos middlebrow questionavam tais convenções, mas não as 

rejeitavam – já que isso seria tão impossível como um sujeito abandonar sua sociedade” 

(PERRIN, 2011, p. 384, tradução livre).
89

 Dessa forma, temos que os escritos middlebrow não 

ignoravam as transformações na sociedade, mas sim ofereciam uma alternativa à visão 

modernista, partindo de formas tradicionais. 

 Essas formas não permaneciam tal como eram nos séculos anteriores, mas ganhavam 

novas características para se adaptar à nova realidade. Assim, o romance de formação 

middlebrow vai se caracterizar por uma ambivalência que “ao mesmo tempo exprime as 

queixas legítimas dos leitores em relação à hipocrisia dos valores convencionais e mantém o 

apelo irresistível de pertencer a sociedade mainstream” (PERRIN, 2011, p. 384, tradução 

livre)
90

. Vemos aqui duas mudanças significativas. A primeira é que o meio-termo 
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 Normalmente se entende por middlebrow “a conception of taste in which value rests entirely on cultural 

capital and trumps any question of the intrinsic properties of form. Middlebrow taste looks at a novel or poem 

and asks what it is worth, not what its formal properties are or how they affect us”. (PERRIN, 2011, p. 386) 
87

 Existe uma lacuna de algumas décadas entre o período do Bildunsroman tardio de Moretti e as obras 

mencionadas por Perrin, mas, como dito anteriormente, não cabe uma discussão sobre o rumo do gênero 

durante esse período, que fugiria do objetivo de meu estudo. Os comentários dos dois autores estão sendo 

abordados como forma de construir um panorama geral para a análise de O apanhador no campo de centeio e 

para abordar as mudanças que esse romance traz para o gênero.   
88

 No original: “[t]he bildungsroman comes to be the exemplary instance of this tradition, to which high 

modernism then presumes to offer a radical alternative”. 
89

No original: “middlebrow texts challenged such conventions but did not reject them – as that would be as 

impossible as abandoning one’s society”. 
90

 No original: “at one and the same time allow readers an outlet for legitimate complaints about the hypocrisy of 

conventional values and also maintain the irresistible appeal of belonging to mainstream society”. 
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característico do romance de formação passa a atingir também um leitor, que anseia pela 

socialização. Isso nos leva à segunda mudança: se no Bildungsroman clássico em língua 

inglesa a integração bem sucedida era necessária para que o sujeito deixasse de ser uma 

ameaça, aqui parece haver uma inversão, pois é o indivíduo que está ameaçado caso falhe em 

sua socialização. Mesmo com essas mudanças, é importante mencionar que, nesse contexto, o 

romance de formação, que quando surgiu na Alemanha era uma forma transgressora, passou a 

ser visto como uma forma tradicional e conformista (até certo ponto, ultrapassada), sendo 

relegada a manifestações literárias de menor prestígio.  

 O apanhador no campo de centeio (ACC) é publicado em 1951, e está inserido em um 

contexto sócio-histórico semelhante ao das obras citadas por Perrin, mas não faz parte do 

mesmo modelo de manifestação artística, e sua narrativa segue uma direção oposta, se 

aproximando dos elementos do modernismo descritos por Moretti. A literatura middlebrow 

vai representar o desejo de integração do sujeito apesar de suas dificuldades, mas isso pode 

ser visto como uma característica das produções artísticas produzidas para a massa à época, 

que ofereciam uma forma de escape para seus leitores e se atinham com mais firmeza ao que 

era socialmente aceito – e ao que evitaria censura (GRAHAM, c2007, p. 17). O livro de 

Salinger segue na direção oposta, sendo inclusive difícil vê-lo, a princípio, como potencial 

fonte de conforto, já que Holden manifesta uma total recusa à socialização plena, o que 

geraria inquietação e pode ser visto como uma ameaça em potencial. É preciso, então, analisar 

essa época a fim de entender o que está por trás da configuração desse sujeito, e o que 

significa um Bildungsroman que, aparentemente, perdeu alguns de seus elementos básicos. 

 Sarah Graham (c2007, p. 17, tradução livre) afirma que “[a]pesar de ser, em muitos 

aspectos, um produto da década de 1940, a crescente popularidade de Apanhador nos anos 50 

mostra a eficiência com que ele apontava problemas centrais à America do pós-guerra”.
91

 

Como se não bastassem a destruição e o trauma que um acontecimento como a II Guerra 

Mundial tem o potencial de infligir no mundo, após o término do conflito, teve início a Guerra 

Fria entre os EUA e a União Soviética. Graham mostra em seu texto que esse foi um período 

de grande tensão política no país, sendo também uma época de grande desenvolvimento 

econômico, prosperidade e rápidas mudanças. Nesse contexto, “[p]ara que a nação se 

desenvolvesse, era preciso que a população se conformasse com um script quase que 

engessado de comportamento” (PONE, 2014, p. 54), o que, somado à paranoia originada do 

conflito ideológico em vigor, fez com que esse cenário fosse caracterizado também por uma 
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 No original: “[a]lthough in many ways a product of the 1940s, Catcher’s increasing popularity in the 1950s 

shows how effectively it pinpointed issues that were central to post-war America”. 
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grande tensão social. É possível situar o romance em questão em um contexto de mudança 

(WHITFIELD, 1997, p. 598), mas, apesar das diversas menções à II Guerra Mundial, esse 

contexto histórico parece pouco presente em Apanhador. Uma explicação possível é a posição 

privilegiada da qual Holden fala, enquanto membro da parcela dominante da população, mas 

não deixa de ser uma característica do Bildungsroman essa aparente dissociação da história, 

ainda que, nas entrelinhas do romance, a tensão e a opressão característicos da época se façam 

presentes, tal qual se observou na análise de Grandes esperanças.  

 A leitura da obra parece indicar que a mudança que Whitfield aponta diz respeito ao 

paradigma da modernidade, mais precisamente, da passagem para a pós-modernidade. Não 

existe um consenso entre os teóricos sobre a década em que ocorreu o efetivo início da pós-

modernidade, mas algumas das características discutidas por Bauman em Modernidade 

líquida podem ser percebidas no livro de Salinger. Aqui, não faço referência a uma estética 

pós-moderna, mas sim ao contexto sociocultural e histórico. Por mais que não seja possível 

afirmar com certeza que ACC foi produzido já dentro de uma estética pós-moderna, no 

mínimo ele surge em um cenário em que se originaram os elementos do que viria a ser a 

condição pós-moderna, e os dilemas de Holden podem ser interpretados como os de um 

sujeito que se vê na passagem entre dois tempos. 

 O que está em jogo – como observamos na comparação entre o contexto sócio-

histórico de AAWM e GE – é mais uma vez a mudança na figura do indivíduo. Bauman 

afirma que, desde o começo da modernidade, ser um indivíduo não é uma escolha, mas sim 

uma imposição ao sujeito (BAUMAN, 2001, p. 47). Nos tempos de liquidez,
92

 porém, esse 

papel será marcado por um isolamento em relação aos outros sujeitos, já que a época é 

marcada por um individualismo extremo: “o interesse público na boa sociedade, na justiça 

pública ou na responsabilidade coletiva pelo bem-estar individual” (BAUMAN, 2001, p. 91) 

parecem inexistentes, e a sociedade em si está desintegrada. Com isso, o indivíduo se torna o 

único responsável por suas vitórias e seus fracassos, sendo seu valor medido com base no 

quanto ele é bem sucedido nesse processo, mas “seus problemas devem ser enfrentados 

individualmente e só podem ser enfrentados individualmente” (BAUMAN, 2001, p. 42). É 

gerado, assim, um estado de angústia, agravado pelo excesso e pela liberdade de escolhas, que 

se mostra ilusória:  
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 Bauman não usa o termo pós-modernidade, preferindo modernidade “líquida” ou “leve”, em oposição à 

modernidade clássica, que caracteriza como “sólida”, “pesada”. Usarei o termo pós-moderno para fins de 

clareza do texto, por ser o mais utilizado. 
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Na verdade, nenhum molde foi quebrado sem que fosse substituído por 

outro; as pessoas foram libertadas de suas velhas gaiolas apenas para serem 

admoestadas e censuradas caso não conseguissem se realocar, através de 

seus próprios esforços dedicados, contínuos e verdadeiramente infindáveis, 

nos nichos pré-fabricados da nova ordem (...). A tarefa dos indivíduos livres 

era usar sua nova liberdade para encontrar o nicho apropriado e ali se 

acomodar e adaptar: seguindo fielmente as regras e modos de conduta 

identificados como corretos e apropriados para aquele lugar. (BAUMAN, 

2001, p. 14) 

 

 

 A leitura de How Novels Think (Como pensam os romances, em português), de 

Armstrong, e de The Way of the World (Os caminhos do mundo, em português), de Moretti, 

mostra que esse movimento de internalização “voluntária” das normas não é novo (sendo 

parte, inclusive, do amadurecimento no Bildungsroman), mas parece haver algo de perverso 

na atual conjectura, que usa a sedução e não a coerção para atingir esse objetivo, e que 

culpabiliza o sujeito por suas falhas, mas não lhe oferece uma recompensa concreta por seus 

sucessos, como ocorre no romance de formação clássico.  

 Em um país como os EUA, em que a figura do self-made man é parte importante do 

imaginário coletivo, inclusive no que diz respeito à formação da nação (cf PONE, 2014), 

essas considerações soam particularmente verdadeiras, em especial no que diz respeito ao 

período do pós guerra. O que se via era justamente um contexto de multiplicidade de escolhas 

e de liberdade, ao mesmo tempo em que a Guerra Fria gerava um estado de vigilância 

constante, e homens e mulheres deveriam seguir rigorosos padrões de comportamento e 

responder às expectativas da época. Graham fala sobre como nesse período e, em especial, na 

década de 50, os subúrbios começaram a se desenvolver, e com eles uma imagem de família 

perfeita, reforçada pela mídia. Esta vendia uma ideia de felicidade e realização doméstica para 

as mulheres – cuja entrada no mercado de trabalho foi massiva durante a guerra –, que 

deveriam escolher deixar a vida profissional (ou nem mesmo almejá-la) em troca das 

promessas do lar. Foi também nessa época que a prescrição de tranquilizantes, especialmente 

para mulheres, aumentou expressivamente, e o mundo corporativo não tratava os homens de 

forma muito melhor (GRAHAM, c2007, p. 11; 13-14; 15). Mas, como aponta Bauman, “se 

[os sujeitos contemporâneos] ficam doentes, supõe-se que foi porque não foram 

suficientemente decididos e industriosos para seguir seus tratamentos, se ficam 

desempregados, foi porque não aprenderam a passar por uma entrevista”; na realidade “[n]ão 

são oferecidos ‘lugares’ para a ‘reacomodação’, e os lugares que podem ser postulados e 

perseguidos mostram-se frágeis” (BAUMAN, 2001, p. 47). 
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 É possível ver Holden, então, como alguém que sofre os efeitos dessa mudança nos 

paradigmas da sociedade: “[n]o período do pós-guerra (...) o reconhecimento de uma 

crescente dissonância entre os ideais americanos e a realidade da experiência social se tornou 

inevitável, e é exatamente essa dissonância cultural que é enfatizada no romance de Salinger” 

(STEINLE apud WHITFIELD, 1997, p. 595, tradução livre).
93

 O menino também vai se ver 

preso na tensão entre liberdade e acomodação, pois se, por um lado, sua posição como 

membro da classe dominante abre um mundo de possibilidades e, teoricamente, lhe dá 

liberdade para escolher o caminho que desejar, os adultos no romance – e até mesmo sua irmã 

caçula, Phoebe – começam a pressioná-lo para que ele tome uma decisão sobre o seu futuro e 

escolha o caminho socialmente aceito. Isso sem mencionar que escolher é um gesto que por si 

só gera mais angústia, não sendo de estranhar que Holden o evite. 

 Aqui se torna importante mencionar a condição de Holden enquanto adolescente, já 

que isso também é um indício das transformações da sociedade. O termo adolescência surgiu, 

no século XIX, inicialmente com cunho depreciativo e satírico, aparecendo nos dicionários 

com o sentido que conhecemos apenas em 1850 (COUTINHO, 2005; 2009). Foi no começo 

do século XX, porém, em especial no contexto americano, que ele começou a se popularizar, 

sendo apenas na década de 30, com o aumento da quantidade de adolescentes na escola, que 

ele começou a ganhar contornos mais próximos do que conhecemos hoje. Foi nessa época 

também que a cultura jovem começou a se desenvolver, mas apenas na década de 40 surgiria 

o termo “teen-ager”, que só viria a se popularizar na década de 50, quando a cultura 

adolescente também se consolidava, assim como o sentimento de identificação entre esses 

sujeitos (CART, 2010, p. 4-6). A angústia de que se falou também se estende a essa fase do 

desenvolvimento humano, já que é justamente nela que o sujeito começa a ganhar 

independência (pode-se dizer, um pouco de liberdade), mas permanece subordinado aos pais. 

É na adolescência que o indivíduo passa a poder tomar suas primeiras decisões – ou melhor, é 

forçado a fazê-las.
 

 É possível, inclusive, traçar um paralelo entre o processo de 

individualização pós-moderno e a entrada nessa fase da vida: “[a] individualização traz para 

um número sempre crescente de pessoas uma liberdade sem precedentes de experimentar – 

mas (...) traz junto a tarefa também sem precedentes de enfrentar as consequências” 

(BAUMAN, 2001, p. 52). A adolescência se caracteriza por seu estado transitório, pelo fato 

de que termina e deve levar a vida adulta. Temos, então, que Holden é um sujeito em dupla 
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 N original: “[i]n the postwar period (...) recognition of the increasing dissonance between American ideals and 

the realities of social experience has become unavoidable, and it is precisely this cultural dissonance that is 

highlighted in Salinger’s novel”. 
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transição, por seu lugar na história e por sua condição de adolescente. Se o Bildungsroman 

“em todas as suas diversas manifestações, sempre se prendeu à noção de que a biografia de 

um jovem indivíduo é o ponto de vista mais significativo para entender e avaliar a história” 

(MORETTI, 2000, p. 227, grifos do original, tradução livre),
94

 nada mais apropriado que um 

novo grupo social para falar de uma nova época.  

Mas como essa angústia vai se refletir na narrativa? Que Holden sente um desajuste 

em relação à sociedade em que está inserido fica claro nas primeiras páginas do livro, 

restando então analisar como isso se manifesta e como Holden vê a si mesmo e o mundo a seu 

redor.  

 Holden se vê como diferente dos demais, já que se sente cercado por “cretinos”,
95

 

sendo evidente a oposição entre “eu” e “eles” que o jovem tenta estabelecer. De fato, o 

menino tem uma sensibilidade que permite que ele entenda como a sociedade funciona, 

tecendo comentários que revelam a natureza superficial e falsa das relações humanas e do 

meio que habita. Ao mesmo tempo, porém, Holden parece ser incapaz de ver o outro, no 

sentido de que não entende perspectivas que difiram das suas. Um bom exemplo é o encontro 

com as freiras na estação de trem: 

 

 

E eu comecei a pensar o que é que aquela que estava ao meu lado e ensinava 

Inglês devia pensar, sendo freira e tudo, quando lia certos livros como parte 

do seu trabalho de professora. Livros que não são só sobre esses troços de 

sexo, mas com estórias de amantes e tudo. (...)  

Para dizer a verdade, era meio esquisito falar de “Romeu e Julieta”. Quer 

dizer, a peça é meio cheia de sexo, em alguns pedaços, e ela era freira e tudo, 

mas ela perguntou, e por isso discuti um pouco o assunto. (SALINGER, 

2012, p. 110-111, grifos do original)
96

 

 

 

O menino estranha a atitude da freira porque ele não seria capaz de algo semelhante, o 

que indica também uma baixa capacidade de abstração por sua parte, e reforça o quanto sua 

visão de mundo é limitada – e limitadora. Esse é apenas um exemplo de como ele não 

consegue analisar e refletir sobre opiniões e atos que fogem do padrão de comportamento que 
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 No original: “in all its diverse manifestations, had always held fast to the notion that the biography of a young 

individual was the most meaningful viewpoint for the understanding and evaluation of history”. 
95

 A palavra utilizada em inglês é “phony”, que se refere a falsidade, o que se perde na tradução para o 

português, mas essa noção é muito importante para as críticas feitas por Holden, que se sente particularmente 

incomodado pela falta de autenticidade que enxerga na sociedade ao seu redor. 
96

 No original: “Then I started wondering like a bastard what the one standing next to me, that taught English, 

thought about, being a nun and all, when she read certain books for English. Books not necessarily with a lot of 

sexy stuff in them, but books with lovers and all in them. (…) 

To tell you the truth, it was sort of embarrassing, in a way, to be talking about Romeo and Juliet with 

her. I mean that play gets pretty sexy in some parts, and she was a nun and all, but she asked me, so I discussed 

it with her for a while. (SALINGER, 2010, p. 119-120, grifos do original). 
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ele considera correto, sendo comum que Holden veja as coisas de modo errado, tanto que 

atribui à “cretinice” – em sua visão, inerente ao mundo adulto – atos que fazem parte do jogo 

social. Holden esquece também que Thurmer e Spencer já haviam lhe dito que a vida é um 

jogo com regras a serem seguidas, o que ele não pareceu entender:  

 

 

Se a gente está do lado dos bacanas, aí sim, é um jogo – concordo 

plenamente. Mas se a gente está do outro lado, onde não tem nenhum 

cobrão, então que jogo é esse? Qual jogo, qual nada. (SALINGER, 2012, p. 

14, grifos do original)
97

 

 
 

Lott e Latham (c2009, p. 26, tradução livre), ao analisarem essa cena, afirmam que Holden “já 

tomou o seu lugar ‘do outro lado’”,
98

 mas, se levarmos em conta que o jovem ainda não teve 

grandes experiências de vida fora do âmbito escolar e familiar e que vem de uma família com 

boa condição financeira, parece que, na verdade, ele está sim “do lado dos bacanas”. O 

professor Spencer, porém, idoso, de saúde debilitada, é um jogador no mundo capitalista, em 

que todos podem ser substituídos; Holden, por enquanto, pode se dar ao luxo de só se 

preocupar com sua integridade. Fica a impressão, também, de que ele entendeu a utilização da 

palavra “jogo” de forma errada, perdendo assim o sentido da metáfora empregada pelo 

professor. 

Esses exemplos indicam um ponto interessante na caracterização de Holden: ele já está 

impregnado de uma visão de mundo. Apesar de estar em fase de formação de valores, o 

protagonista de Apanhador já estabeleceu sua forma de ver a realidade. A ideia de que tudo e 

todos (com exceção de si mesmo e de crianças) são cretinos está tão enraizada, que ele não 

aceita outras perspectivas que não a sua. Isso vai se refletir não só na forma como ele interage 

com os outros como também nas leituras literárias realizadas pela personagem: fora a menção 

a Dickens, comentada no primeiro capítulo, Holden fala de diversos livros que leu, seja para a 

escola ou por lazer, sendo a maioria das obras mencionadas parte do cânone das literaturas de 

língua inglesa.
99
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 No original: “If you get on the side where all the hot-shots are, then it’s a game, all right – I’ll admit that. But 

if you get on the other side, where there aren’t any hot-shot, then what’s a game about it? Nothing. No game” 

(SALINGER, 2010, p. 9, grifos do original). 
98

 No original: “has already taken his place ‘on the other side’”. 
99

 São mencionadas, em Apanhador, as seguintes obras: O misterioso peixinho dourado (escrito por D.B., irmão 

do protagonista), David Copperfield, Beowulf, “Lord Randall, My Son” (balada), A fazenda africana, “There 

are Smiles” (conto), A volta do nativo, A servidão humana, “livro que tinha um sujeito muito experiente e 

sensual (...) Monsieur Blanchard” (SALINGER, 2012, p. 94), Bíblia, Romeu e Julieta, “Comin’ Thro’the Rye” 

(poema), Hamlet, poemas de Emily Dickinson na luva de Allie, Adeus às armas, O grande Gatsby. 
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Em “A pessoa que fala no romance”, Bakhtin afirma que “[u]ma linguagem particular 

no romance representa sempre um ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma 

significação social” (BAKHTIN, 1988, p. 135). Sendo assim, no ato da leitura, o leitor 

interage com essa outra visão de mundo, trazendo seu próprio discurso, que irá influenciar a 

forma como lê o romance. Mas Holden está tão certo de sua visão de mundo que praticamente 

se recusa a ver pelo olhar do outro – nas vezes em que outras personagens tentam lhe mostrar 

que ele precisa mudar de atitude, ele desconversa, ou simplesmente não presta atenção por 

achar que seu interlocutor está errado. Isso vai se refletir na forma como lê, e na escolha das 

obras de que gosta. 

 

 

O que eu não entendo no D.B. é que ele, mesmo detestando tanto a guerra, 

me disse para ler “Adeus às Armas” nas últimas férias. Disse que o livro era 

o máximo. É isso que eu não entendo. Tinha no livro um sujeito chamado 

Tenente Henry que era considerado um bom sujeito e tudo. Não sei como o 

D.B. podia detestar tanto o exército e a guerra e tudo, e ao mesmo tempo 

gostar de um cretino daqueles. Não entendo, por exemplo, como ele pode 

gostar de um livro cretino daqueles e ainda gostar daquele do Ring Lardner, 

ou daquele outro que ele gostava pra chuchu, “O Grande Gatsby”. O D.B. 

ficou ofendido quando eu disse isso e respondeu que eu era muito garoto e 

tudo para apreciar o livro, mas não concordo. Disse a ele que gostava do 

Ring Lardner e de “O Grande Gatsby” e tudo. Gostava mesmo. Eu era tarado 

pelo “O Grande Gatsby”. O Gatsby velho de guerra – eu vibrava com ele. 

(SALINGER, 2012, p. 138)
100

 

 

 

Holden não entende como seu irmão D.B., que “participou do desembarque do dia D e 

tudo” (SALINGER, 2012, p. 137) e que enquanto motorista de um general tinha uma 

ocupação semelhante à de Henry, de Adeus às armas, que dirigia ambulâncias, pode gostar de 

livros tão diferentes – o que nos revela que a experiência fez de D.B. um leitor mais maduro 

do que Holden, já que sabe aceitar diferentes discursos, por vezes conflitantes. Holden é 

obcecado com a preservação da inocência, algo impossível num cenário de guerra em que se 

veem as pessoas enfraquecendo e perdendo suas convicções. Ele considera o livro cretino, 

pois representa a antítese daquilo em que acredita, e privilegia obras que confirmam sua visão 

de mundo, como O grande Gatsby. Gatsby também é representado como uma pessoa 

diferente, a exceção em um mundo de “cretinos” superficiais como Tom e Daisy, o que o 
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 No original: “What gets me 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 Lieutnant 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 ad still like a phony 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 

an all to appreciate it, but I don’t think so. I told him I liked Ring Lardner and The Great Gatsby and all. I did, 

too. I was crazy about The Great Gatsby. Old Gatsby. Old Sport. That killed me” (SALINGER, 2010, p. 152). 
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aproxima da imagem que Holden parece ter de si mesmo. Há também uma forte ligação de 

Jay Gatsby com o sonho e a inocência, e alguns traços de infantilidade que agradam Holden. 

É possível perceber que o menino só se sente atraído pelo que reafirma sua visão de mundo, o 

que é comprovado ao examinarmos as outras obras das quais declara gostar. 

 

 

Se é que nunca ouviram falar nele, foi o D.B. quem escreveu aquele livro de 

contos fabulosos, O Misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro 

era a estória do garotinho que não deixava ninguém ver seu peixinho 

dourado, só porque o tinha comprado com seu próprio dinheiro. Achei o 

máximo. Agora D.B. está em Hollywood, se prostituindo. (SALINGER, 

2012, p. 7)
101

 

 

Meu autor favorito é meu irmão D.B. e, em segundo lugar, Ring Lardner. 

Meu irmão me deu um livro do Ring Lardner no meu aniversário, antes de 

eu ir para o Pencey. Tinha uma porção de peças malucas, engraçadas pra 

burro, e um conto sobre um guarda de trânsito que se apaixona por uma 

garota muito bonita, que dirigia sempre em excesso de velocidade. Só que o 

guarda era casado, e por isso não podia casar com ela nem nada. Aí a garota 

acaba morrendo, porque dirigia sempre em excesso de velocidade. Achei 

essa história infernal. (SALINGER, 2012, p. 22-23)
102

 

 

 

A ingenuidade e a inocência típicas da infância parecem ser elementos fundamentais 

do conto de D.B., e são temas que se reproduzem, em diferente escala, no conto de Ring 

Lardner, que se trata, apesar de não ser nomeado no livro, de “There Are Smiles” [Há 

sorrisos, em tradução livre]. Tal qual Gatsby, Ben, o protagonista do conto, foge aos padrões 

do mundo em que está inserido, e seu relacionamento com Edith, a moça que sempre dirigia 

em excesso de velocidade, é extremamente inocente e nunca chega a se concretizar, sendo o 

oposto do relacionamento entre Henry e Catherine em Adeus às armas. 

Torna-se necessário, porém, analisar o que Holden não diz: tanto O grande Gatsby 

quanto “There Are Smiles” terminam em tragédia. O sonho de Gatsby se mostra irrealizável, 

e o personagem morre por conta de um crime que não cometeu, enquanto Daisy e Tom voltam 

à sua vida normal e Nick fica desiludido com a humanidade. Já no conto de Lardner, Ben fica 

tão transtornado com a morte de Edith que se transforma em um guarda de trânsito grosseiro e 
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 No original: “He wrote this terrific book of short stories, The Secret Goldfish, in case you never heard of him. 

The best one in it was ‘The Secret Goldfish.’ It was about this little kid that wouldn’t let anybody look at his 

goldfish because he’d bought it with his own money. It killed me. Now he’s out in Hollywood, D.B., being a 

prostitute” (SALINGER, 2010, p. 2). 
102

 No original: “My favorite author is my brother D.B., and my next favorite is Ring Lardner. My brother gave 

me a book by Ring Lardner for my birthday, just before I went to Pencey. It had these very funny, crazy plays 

in it, and then it had this one story about a traffic cop that falls in love with this very cute girl that’s always 

speeding. Only, he’s married, the cop, so he can’t marry her or anything. Then this girl gets killed, because 

she’s always speeding. That story just about killed me” (SALINGER, 2010, p. 152). 
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sádico como todos os outros; além disso, escapa a Holden a possibilidade de a moça ter 

cometido suicídio.
103

 Duane Edwards (1977, p. 559, tradução livre), ao falar das observações 

de Holden sobre o Evangelho segundo Marcos, diz que “ele cita o que é de seu agrado, e 

ignora o que não é”
104

. Ao falar de seus romances e contos favoritos, Holden usa expressões 

que denotam o prazer que ele retirou dessas leituras, sem observar que os personagens com 

quem se identifica acabam sendo derrotados e que essas histórias mostram, por fim, que sua 

visão de mundo é inviável. O exemplo mais preocupante disso é o seu desejo de ser o 

apanhador no campo de centeio. O próprio Holden reconhece que esse desejo é “maluquice”, 

mas não percebe que ele já se mostrava impossível desde sua origem. A inspiração do jovem é 

a cena que presenciou de um menino cantando “Comin’ Thro’ the Rye” de Robert Burns, e o 

erro de Holden, ao ouvir “apanha” ao invés de “encontra”, muda o sentido da música, que tem 

um subtexto sexual. Além disso, estava sendo cantada por uma criança, o que prova que a 

inocência não pode ser mantida, e começa a se esvair desde cedo. 

Em uma análise que lê ACC como um Bildungsroman, essa característica de Holden 

se torna preocupante. Peter Brooks (2005, p. 3, tradução livre) afirma que “o realismo, mais 

do quase qualquer outro tipo de literatura, torna a visão primordial – a transforma no sentido 

dominante na forma como compreendemos e nos relacionamos com o mundo”,
105

 o que pode 

também ser aplicado ao romance de formação se pensarmos não no sentido literal, mas na 

visão como algo figurado. No Bildungsroman, o protagonista precisa aprender a ver o mundo 

de forma correta, o que leva à reconciliação, mas, acima de tudo, o protagonista tem que 

aprender a ver a si mesmo. Assim, como foi visto em Grandes esperanças, Pip está 

constantemente reavaliando as ações de sua juventude, mostrando não só o processo de 

amadurecimento, mas também de autoconhecimento pelo qual passou, o que não vai 

acontecer com Holden. Em alguns momentos isso não parece verdade, como, por exemplo, 

quando reconta a conversa com Antolini e diz: “Eu achava que sabia o que era, mas, naquele 

momento, não tinha certeza absoluta” (SALINGER, 2012, p. 183, grifos do original).
106

 Essa 

situação, porém, não é o que se vê na maior parte do livro: apesar de haver uma pequena 

distância entre o tempo da ação e o tempo da enunciação, em geral é como se o jovem 
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 Apesar de estar sempre correndo, a moça frisa diversas vezes que nunca se envolveu em nenhum acidente, e a 

exceção vai ser justamente o dia em que ela morre. O interessante é que isso ocorre justamente no dia em que 

ela pergunta se Ben é solteiro, e ele mente para ela dizendo que sim, e a moça revela que vai se casar com um 

homem velho e rico a mando de seu pai. 
104

 No original: “he cites what pleases him and ignores what doesn’t”. 
105

 No original: “realism more than almost any other mode of literature makes sight paramount – makes it the 

dominant sense in our understanding of and relation to the world”. 
106

 No original: “I was pretty sure I knew, but I wasn’t too positive at the time” (SALINGER, 2010, p. 203, 

grifos do original). 
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estivesse narrando os fatos enquanto eles ocorriam – muitas de suas sentenças estão, 

inclusive, no tempo presente. Dessa forma, o Holden que conta a história repete os mesmo 

julgamentos e opiniões do Holden que a viveu. É interessante perceber aqui a alteração do 

modelo clássico do Bildungsroman. Pip é um exemplo mais claro da personagem que percebe 

que algo em si se modificou e reflete sobre isso, enquanto em Apanhador, que não se exclui 

de mostrar esse aspecto, temos acesso ao processo mental que levou o protagonista até aquele 

momento enquanto ele acontece, o que está por trás de suas escolhas e atos, dando sentido a 

eles e mostrando o lento processo de mudança – e antecipo que esse é um legado que ACC 

deixa para a literatura infanto-juvenil. 

Mas por que Holden não consegue demonstrar o mesmo nível de conhecimento de si 

mesmo que Pip? Um dos motivos está diretamente relacionado à conclusão das narrativas: em 

GE, Pip completou efetivamente seu processo de amadurecimento, e seu tom comedido e 

resignado no final dá a impressão de que ele será para sempre daquela forma, que seu caráter 

e seus modos estão estabelecidos. O mesmo não pode ser dito de Holden, cuja recuperação 

ainda é incerta (LOTT; LATHAM, c2009, p. 33). Aqui é interessante retomar a ideia de 

Moretti de que um dos responsáveis pelo fim do romance de formação foi o desejo de que a 

juventude durasse para sempre. No contexto do século XX – e também do século XXI – esse 

desejo parece se manter vivo, mas o importante é que, nesse século, a juventude de fato 

recebeu uma extensão, a adolescência, que posterga a necessidade da vida adulta e suas 

obrigações.
107

 É uma sociedade em que o amadurecimento chega mais tarde e, de certa forma, 

parece nunca ter um ponto final, que se possa dizer finalmente atingido: “o destino dos 

trabalhos de autoconstrução está endêmica e incuravelmente subdeterminado, não está dado 

de antemão e tende a sofrer numerosas e profundas mudanças antes que esses trabalhos 

alcancem seu único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo” (BAUMAN, 2001, p. 14-15).  

Voltando à ideia do Bildunsgroman como um pré-romance, Grandes esperanças seria o pré-

romance de uma vida adulta responsável e imutável, enquanto Apanhador seria o primeiro de 

muitos outros pré-romances.  

A falta de autorreflexão por parte de Holden pode, também, ter a mesma origem de 

suas leituras um tanto problemáticas. “Holden privilegia uma atitude escapista, sempre 

evitando tomar atitudes mais contundentes” (PONE, 2014, p. 58), sendo a inatividade uma de 
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 Cart (2010, p. 3-4) afirma que a noção de adolescência causou estranhamento quando surgiu, em parte porque 

a sociedade estava acostumada com crianças que viravam adultos “praticamente do dia para a noite”, sendo 

inseridos no mercado de trabalho desde cedo. Além disso, é interessante notar que Pip, ao receber suas grandes 

esperanças, também adiou sua inserção na sociedade enquanto adulto, ao deixar seu lugar de aprendiz para 

retomar o lugar de aluno. 
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suas características mais fortes. Suas leituras param na superfície do texto porque interpretar é 

agir sobre o texto, e ele é incapaz de fazer isso. Da mesma forma, não vai saber ler a si 

mesmo: Holden admite que age de forma imatura e que conta mentiras em excesso (chegando, 

como já foi dito, a criticar algumas de suas ações passadas), mas, de uma maneira geral, ele 

parece acreditar que está tudo certo com ele. O problema, para Holden, é o mundo. Essa 

atitude do protagonista nos leva a refletir sobre as mudanças no paradigma do Bildungsroman, 

desta vez no que diz respeito à sequência de eventos. 

Em um dado momento de Grandes esperanças, Pip, após recontar um episódio, 

propõe o seguinte questionamento ao leitor: 

 

 

Foi para mim um dia memorável, pois ocasionou grandes mudanças em 

mim. Mas é assim com todas as vidas. Imagine que um determinado dia 

fosse eliminado de sua vida, e pense em todas as consequências que isso 

teria sobre o resto dela. Para e pensa, tu que me lês, por um momento, na 

longa cadeia de ferro ou ouro, de espinho e flores, que jamais te teria 

cingido, não fosse a formação do primeiro elo num dia memorável. 

(DICKENS, 2012, p. 121)
108

 

 

 

 Pode-se dizer que o livro de Dickens segue exatamente essa lógica dos “dias 

memoráveis”: a obra tem uma natureza episódica, possivelmente por conta de suas origens 

folhetinescas, e o que é narrado para o leitor são justamente os acontecimentos (dias) que 

impactaram Pip
109

 e o caminho seguido por ele, os eventos que foram importantes em sua 

formação. Isso também vai se relacionar com a natureza que os eventos têm no romance de 

formação. Para Moretti, o Bildungsroman tem um tipo especial de episódio narrativo, um 

“episódio organizado como uma oportunidade. (...) Uma oportunidade em que o pano de 

fundo social oferece uma escolha ao herói” (MORETTI, c2000, p. 233, grifos do original, 

tradução livre),
110

 ou seja, cada evento ou peripécia é uma experiência e uma oportunidade de 

aprendizado.  
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 No original: “That was a memorable day to me, for it made great changes in me. But it is the same with any 

life. Imagine one selected day struck out of it, and think how different its course would have been. Pause you 

who read this, and think for a moment of the long chain of iron or gold, of thorns or flowers, that would never 

have bound you, but for the formation of the first link on one memorable day” (DICKENS, 1994, p. 68). 
109

 Em alguns capítulos, isso parece não ser o que acontece, já que são narrados acontecimentos mais triviais. 

Nesses capítulos, porém, a lógica dos dias continua sendo respeitada, já que Pip costuma escolher um dia para 

representar e sintetizar eventos que se repetem. Além disso, por mais triviais que possam parecer, eles também 

ajudam a construir a personalidade de Pip, e são mais uma oportunidade para que o leitor veja a natureza do 

protagonista em ação.  
110

 No original: “episode organized as an opportunity. (...) An opportunity in which the social background offers 

a choice to the hero”. 
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 Como já foi discutido no capítulo anterior, Apanhador segue o mesmo princípio de 

economia dos outros romances de formação abordados neste trabalho. De certa forma, é 

possível dizer que, no livro de Salinger, temos o extremo da lógica dos dias memoráveis, já 

que a narrativa aborda apenas os três dias após Holden fugir do colégio, e fica claro que o que 

acontece nesse espaço de tempo é determinante para o Holden que aparece no último capítulo. 

Apesar de algumas digressões serem feitas para que possamos melhor compreender a 

personagem, o foco está nos dias mais relevantes para a etapa de amadurecimento que o livro 

retrata. O que acontece, porém, é que os episódios não se traduzem em oportunidade ou 

conhecimento, e já no segundo capítulo temos um exemplo disso, quando Holden vai se 

despedir de um de seus professores. Mesmo usando um tom que Holden percebe como 

condescendente, Spencer está tentando entender o jovem e fazer com que ele demonstre se 

importar com seu futuro e reflita sobre sua situação atual, mas não é bem sucedido – o que o 

professor parece perceber, como demonstra o diálogo: 

 

 

– Você não se preocupa nem um pouco com seu futuro, rapaz? 

– Me preocupo sim, evidentemente. Pensei um bocado no assunto. Mas não 

muito, eu acho. Não muito. 

– Pois você ainda vai se preocupar. Vai mesmo, rapaz. Você vai se 

preocupar quando já for tarde demais (SALINGER, 2012, p. 19, grifos do 

original)
111

 

 

 

 Em diversos outros momentos do livro, é possível ver o potencial de aprendizado, um 

chamado para a autorreflexão. A passagem em questão é importante, porém, pela reação de 

Holden, que afirma ver que o professor está querendo ajudar, apenas para acrescentar:“[m]as 

o caso é que vivíamos em mundos diferentes” (SALINGER, 2012, p. 19).
112

 Essa é uma 

explicação simples que Holden arruma para diminuir as opiniões do professor e que revela 

também como ele aceitou uma dada visão de mundo como sua e se recusa a ver além dela. É 

interessante ver aqui que o protagonista, até certo ponto, conhece o discurso dominante ao 

qual se opõe, sabendo o que deve ser dito nessas situações: 

 

                                                           
111

 No original: “‘Do you feel absolutely no concern about your future, boy?’ 

‘Oh, I feel some concern for my future all right. Sure. Sure, I do’ I thought about it for a minute. ‘But not too 

much, I guess. Not too much, I guess.’ 

‘You will,’ old Spencer said. ‘You will, boy. You will when it’s too late’” (SALINGER, 2010, p. 15, grifos do 

original). 
112

 No original: “it was just that we were too much on opposite sides of the pole, that’s all” (SALINGER, 2010, 

p. 15). É possível ver também, na fala de Holden, uma oposição entre juventude e maturidade, o que se 

relaciona à ideia levantada por Moretti de que não há mais espaço no mundo para a sabedoria dos adultos, e 

que os jovens se definem em oposição a ela. 
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A gente podia ver que ele estava realmente sentido por ter que me reprovar. 

Por isso, resolvi entrar com uma conversinha mole. Disse a ele que eu era 

mesmo um preguiçoso e tudo. Que eu, no lugar dele, teria feito a mesma 

coisa e que a maioria das pessoas não imagina como é difícil ser professor – 

em resumo, a maior embromação. (SALINGER, 2012, p. 17)
113

 

 

 

 O problema é que, para Holden, “esse tipo de coisa” é simplesmente “conversinha 

mole”, o que nos leva a questioná-lo quando ele diz que “tudo vai acabar bem. Só que estou 

atravessando uma crise. Todo mundo tem suas crises e tudo, não é?” (SALINGER, 2012, p. 

20),
114

 já que ele não parece querer mudar. 

 E existe um motivo para isso. Mudar, em sua visão, significa virar um “cretino” como 

todos os outros (PONE, 2014, p. 60), e a autorreflexão traz justamente o risco de perceber que 

ele tem mais em comum com as pessoas que critica do que seria confortável. O que a leitura 

do romance indica é que, em alguns casos, o protagonista é tão superficial quanto as outras 

personagens, julgando pessoas pela aparência e posses e sendo também falsamente cortês.
 
 

Em alguns momentos, parece que Holden vai ser forçado a aceitar outras perspectivas, ou a 

ver algo que o desagrada de forma positiva, mas, quando isso acontece, sua linguagem garante 

que isso será evitado: nesses momentos de possível desestabilização, Holden vai empregar 

expressões como “eu acho” para amenizar o acontecimento em questão, da mesma forma que, 

em caminho quase inverso, tenta reforçar suas atitudes e sua identidade ao usar expressões 

como “I really did” (NADEL, c2009, p. 8-9). 

 Isso não quer dizer que Holden não se preocupa de fato com seu futuro e esteja em 

completa negação sobre sua condição enquanto um sujeito adolescente historicamente 

inscrito. O que acontece é que essa preocupação se manifesta de forma inconsciente. Um dos 

exemplos é seu questionamento sobre o que acontece com os patos no inverno. Enquanto 

Holden “shot the Bull for a while” ao falar com Spencer, o menino pensava: 

 

 

[E]u estava pensando no laguinho do Central Park, aquele que fica lá pro 

lado sul. Imaginava se ele estaria gelado quando voltasse para casa e, se 

estivesse, para onde teriam ido os patos. Estava pensando para onde iam os 
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 No original: “Well you could see he really felt pretty lousy about flunking me. So I shot the bull for a while. I 

told him I was a real moron, and all that stuff. I told him how I would’ve done exactly the same thing if I’d 

been in his place, and how most people didn’t appreciate how tough it is being a teacher. That kind of stuff” 

(SALINGER, 2010, p. 13). 
114

 No original: “I’ll be alright. I’m just going through a phase right now. Everybody goes through phases and all, 

don’t they?” (SALINGER, 2010, p. 16) “Estar passando por uma fase” é uma expressão bastante comum aos 

tempos descritos por Bauman, quando períodos de dificuldade são transitórios, precisam ser transitórios, já que 

o indivíduo é o único responsável e o único que impede o próprio sucesso, e permanecer na “fase” por muito 

tempo configura um fracasso. 
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patos quando o lago ficava todo gelado, se alguém ia lá num caminhão e os 

levava para um jardim zoológico ou coisa que o valha, ou se eles 

simplesmente iam embora voando. (SALINGER, 2012, p. 18)
115

 

 

 

 A indagação vem justamente no momento em que o futuro e as escolhas de Holden 

estão sendo questionados: por trás dessa pergunta está uma preocupação de Holden consigo 

mesmo e como sua jornada para a vida adulta (GREEN, 2008). O jovem vai, então, buscar 

uma resposta para ela, perguntando a dois taxistas se eles sabem o destino dos patos. A 

resposta do segundo taxista é de especial interesse para essa análise. Quando Holden pergunta 

a Horwitz sobre os patos, o motorista se irrita e passa a falar de peixes: 

 

 

– Os peixes não vão pra lugar nenhum. Ficam lá mesmo onde estão, os 

peixes. Na droga do lago mesmo. 

– Com os peixes é diferente. Aí são outros quinhentos. Tou falando dos 

patos. 

– O quê que é diferente com eles? (...) É muito pior pros peixes, no inverno e 

tudo, do que pros patos, não vê logo? Usa a cabeça, poxa! (SALINGER, 

2012, p. 84, grifos do original)
116

 

 

 

 Podemos ver, aqui, mais uma das futuras características da pós-modernidade. Em 

diversos momentos de seu livro, Bauman aponta que, com a crescente individualização, o 

foco passa para os problemas individuais, e os indivíduos debatem e falam sobre seus 

próprios problemas. Se os patos representam os jovens, os peixes seriam o grupo social de 

que Horwitz faz parte, e o homem não quer saber dos problemas do adolescente que precisa 

crescer, focando em sua realidade, que para ele é mais difícil e mais importante.
117

  

 Outro momento em que vemos a preocupação com o futuro e com o crescer tomar o 

inconsciente de Holden são as passagens em que acha que vai desaparecer ao atravessar a rua: 

“[d]epois de atravessar a estrada senti um negócio esquisito, como se eu estivesse 
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 No original: “I live in New York, and 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 over. I wondered if some guy 

came in a truck and took them away to a zoo or something. Or if they just flew away” (SALINGER, 2010, p. 

13-14). 
116

 No original: “‘The fish don’t go no place. They stay right where they are, the fish. Right in the goddam lake.’ 

‘The fish – that’s different. The fish is different. I’m talking about the ducks,’ I said.‘What’s different about it? 

(…) It’s tougher for the fish, the winter and all, than it is for the ducks, for Chrissake. Use your head, for 

Chrissake.’” (SALINGER, 2010, p. 89, grifos do original) 
117

 Pode-se perceber um resquício dos problemas da coletividade na fala de Horwitz, mas é uma coletividade 

referente a um grupo específico dentro de uma sociedade maior. É preciso mencionar também que Holden 

recai no mesmo erro do motorista, privilegiando sua própria experiência – e talvez seja até mais culpado desse 

erro, já que não parece ver que outros adolescentes enfrentam o mesmo problema. Holden também não percebe 

que, apesar de falar dos peixes, Horwitz dá uma quase resposta: faz parte da natureza humana “passar pelo 

inverno”, ou crescer, no caso, e a natureza se encarrega de prover o necessário para a sobrevivência.   
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desaparecendo. Era uma dessas tardes meio malucas, (...) e a gente sentia como se estivesse 

desaparecendo toda vez que atravessava uma estrada” (SALINGER, 2012, p. 10).
118

 A 

imagem do atravessar a rua é bastante simbólica, justamente por Holden estar às vésperas de 

fazer a transição para a vida adulta. Essa sensação vai se repetir perto do fim do romance: 

 

 

Aí, de repente, começou a acontecer um negócio um bocado fantasmagórico. 

Cada vez que eu chegava ao fim de um quarteirão e descia o meio-fio, tinha 

a sensação de que nunca chegaria ao outro lado da rua. Pensava que ia 

caindo, caindo, caindo e nunca mais ninguém ia me ver. Puxa, fiquei 

apavorado pra burro. (...) Aí comecei a fazer outro troço: cada vez que 

chegava ao fim do quarteirão, fazia de conta que estava falando com meu 

irmão Allie. Dizia pra ele: “Allie, não me deixa desaparecer. Allie, não me 

deixa desaparecer. Por favor, Allie”. (SALINGER, 2012, p. 191)
119

  

 

 

  O fato de Holden se apegar à figura de Allie como garantia da continuidade de sua 

existência demonstra uma vontade de retornar à infância e nos leva de volta para outra 

característica importante para a caracterização de Holden: sua fixação com a inocência. O 

plano de ser o apanhador no campo de centeio do protagonista é o ápice do seu desejo de 

preservar a inocência das crianças. Isso porque, se em GE os bons valores estavam sob 

ameaça, em ACC eles parecem estar praticamente extintos, sendo as crianças, na visão de 

Holden, as únicas capazes de expressar sentimentos e emoções genuínas. Essa vontade 

também pode ser vista como preocupação consigo mesmo: Holden já passou por algumas 

experiências traumáticas, e o que ele quer, na verdade, é preservar a inocência que tantas 

vezes viu ser destruída, e que foi negada a ele – o menino perdeu o irmão para uma doença e 

presenciou algumas cenas traumáticas, como o suicídio de um colega de escola, entre outros 

exemplos.  

O jovem gostaria de voltar a ser inocente, mas sabe que não pode. Na verdade, só 

poderia ocupar o papel de apanhador porque, até certo ponto, se reconhece como alguém 

“grande” – e tanto sabe que está cada vez mais perto da vida adulta, que sente necessidade de 

justificar suas atitudes mais imaturas como loucura, como nas vezes em que finge estar num 

filme. Esse é um conhecimento que assusta, já que existem dois riscos. O primeiro é de 
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 No original: “[a]fter I got across the Road, I felt like I was sort of disappearing. It was that kind of crazy 

afternoon, (…) and you felt like you were disappearing every time you crossed a road” (SALINGER, 2010, 

p.5). 
119

 No original: “Then all of a sudden, something very spooky started happening. Every time I came to the end of 

a block and stepped off the goddam curb, 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 did it 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’” (SALINGER, 2010, p. 212-213). 
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realizar a passagem e perder sua essência, deixando de ser o “eu” que conhecia – o medo de 

ser um “cretino”. O outro medo, porém, é ainda maior, o de que “nunca chegaria ao outro lado 

da rua”. Como foi dito na explanação sobre o Bildungsroman middlebrow, agora é o 

indivíduo que está em risco caso a socialização não seja bem sucedida. O impulso egoísta do 

indivíduo não tem a mesma força enquanto ameaça à ordem social, já que agora esses 

indivíduos que não conseguem realizar a passagem simplesmente desaparecem na multidão. 

Se a sociedade não faz concessões a esse indivíduo e ele insiste no caminho que esta não 

aceita, a possibilidade agora é que ele seja esmagado. Se Holden não conseguir se adaptar à 

vida adulta de responsabilidades, ele vai estar simplesmente acabando com a própria vida, e 

ele será o único culpado, já que mais de uma vez lhe alertaram sobre isso.  

Isso não quer dizer que o impulso egoísta não precise ser neutralizado. Ele continua 

sendo uma ameaça, e o indivíduo não deve querer ir contra a sua sociedade. O sujeito precisa 

aprender que não há mais para onde fugir (cf. LOTT; LATHAM, c2009; CARPENTER, 

1957, p. 318) e aceitar seu lugar. “O roteiro social prevê a transição da juventude para a 

maturidade” (PONE, 2014, p. 61), e, por mais que se tente prolongar a infância, a vida adulta 

irá chegar (STEINLE, c2009, p. 97). Os eventos de ACC apontam para isso: se cada encontro 

faz Holden se desiludir cada vez mais, a espécie de deterioração física pela qual ele passa ao 

longo do romance parece indicar que fantasias escapistas não aliviam o desespero, apenas 

fazem com que você se aproxime da ruína. De certa forma, a necessidade de integração se 

tornou ainda mais forte, já que as consequências para o sujeito que falha em atingi-la são 

fatais. 

É significativo que a neutralização dos desejos antissociais se dê através da figura de 

Phoebe, já que a menina é um duplo de Holden.
 
 Em alguns momentos, o menino chama 

atenção para coisas que os dois têm em comum – como o fato de a irmã estudar na mesma 

escola que ele, gostar de patinar no mesmo local e saber apreciar produções artísticas que 

tenham alguma qualidade – e a menina até critica os colegas de escola de forma semelhante 

ao irmão, demonstrando também o mesmo apreço por D.B. Além disso, após a morte de Allie, 

Phoebe é a única pessoa com quem ele parece manter uma conexão verdadeira e um tipo de 

afeto incondicional: o pai apenas reforça as expectativas e as cobranças, a mãe suscita nele o 

medo de ser uma decepção, e D.B., que era seu modelo, traiu sua confiança ao crescer. O 

desejo de ser um apanhador no campo de centeio também se estende a Phoebe: 

 

 

(...) e continuei pensando na Phoebe, indo todo sábado ao museu assim como 

eu ia antigamente. Fiquei pensando que ela ia ver todos aqueles troços que 
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eu tinha visto antigamente, e que ela estaria diferente cada vez que fosse lá. 

Não cheguei a ficar deprimido de pensar nisso, mas não vou dizer que tenha 

ficado alegre como o diabo. Há coisas que deviam ficar do jeito que estão. A 

gente devia poder enfiá-las num daqueles mostruários enormes de vidro e 

deixá-las em paz. Sei que isso não é possível, mas é uma pena que não seja. 

(SALINGER, 2012, p. 121)
120

 

 

 

 Holden quer preservar a inocência dela – prevenindo, assim, a perda de mais um 

irmão
121

 – e evitar que a semelhança entre os dois se amplie ao ponto de ela ter um destino 

igual ao seu. Ele diz saber que isso é impossível, mas entre saber e aceitar há um vão que só 

será superado ao fim do romance: 

 

 

Me senti tão feliz de repente, vendo a Phoebe passar e passar. Pra dizer a 

verdade, eu estava a ponto de chorar de tão feliz que me sentia. Sei lá por 

quê. É que ela estava tão bonita, do jeito que passava rodando e rodando de 

casaco azul e tudo. Puxa, só a gente estando lá pra ver. (SALINGER, 2012, 

p. 204, grifos do original)
122

 

 

 

 Como já foi discutido no primeiro capítulo, Phoebe já havia contribuído para a 

contenção do impulso egoísta de Holden ao mostrar para ele o impacto e as consequências de 

seus atos – já que não só deseja partir com ele como sentiria sua falta caso ele a abandonasse 

– mas nesse momento ela também serve como impulso para a epifania do protagonista, que 

finalmente percebe que “ele não pode protegê-la dos riscos e perigos da vida, mas deve 

afirmar a vida apesar desses perigos” (LOTT; LATHAM, c2009, p. 33, tradução livre).
123

 O 

romance parece indicar que “poder apreciar essa inocência é o suficiente para restaurar o 

sentimento de esperança ” (STEINLE, c2009, p. 100, tradução livre).
124

 

 Mas o que, então, dizer do capítulo final? Se terminasse na cena do carrossel, seria 

possível afirmar que houve a reconciliação entre o indivíduo e a sociedade, mas o Holden que 
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 No original: “(...) I kept thinking about old Phoebe going to that museum on Saturdays the way I used to. I 

thought how she’d be different every time she saw it. It didn’t exactly depress me to think about it, but it didn’t 

make me gay as hell, either. Certain things should stay the way they are. You ought to be able to stick them in 

one of those big glass cases and just leave them alone. I know it’s impossible, but it’s too bad anyway” 

(SALINGER, 2010, p. 132).  
121

 Whitfield (1997, p. 594) chama atenção para o fato de que não escapa à atenção dos leitores que as ligações 

emocionais de Holden são mais intensas no nível horizontal (com seus irmãos) do que verticais (com seus 

pais). 
122

 No original: “I felt so damn happy all of a sudden, the way old Phoebe kept going around and around. I was 

damn near bawling, I felt so damn happy, if you want to know the truth. I don’t know why. It was just that she 

looked so damn nice, the way she kept going around and around, in her blue coat and all. God, I wish you 

could’ve been there” (SALINGER, 2010, p. 229). 
123

 No original: “he cannot protect her from the risks and dangers of life but must affirm life despite these 

dangers”. 
124

 No original: “the appreciation of that innocence is enough to restore the sense of hope”. 
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dá a última palavra parece incerto, sem saber se realmente vai conseguir se aplicar na escola e 

ainda cego em relação a si mesmo: não só parece achar que o único motivo de sua internação 

é a tuberculose, como parece não ter absorvido nada de suas experiências, como quando, ao 

ser indagado por D.B sobre o que acha da história que foi narrada, responde que “Pra ser 

franco, não sei o que eu acho disso tudo” (SALINGER, 2012, p. 205, grifos do original).
125

 

Por um lado, isso pode significar que a reconciliação não foi realmente alcançada e que 

Holden continua em risco de cair. Por outro, alguns leem a declaração “sinto uma espécie de 

saudade de todo mundo que entra na estória” (SALINGER, 2012, p. 205, grifos do 

original)
126

 como um indício de que se ele “permanece fora da sociedade, é com uma 

renovada sensação de afinidade com os que estão dentro” (STEINLE, c2009, p. 100, grifos do 

original, tradução livre).
127

 As duas leituras, porém, têm algo em comum: no contexto de 

Apanhador, não há uma solução mágica para o confronto entre indivíduo e sociedade, pelo 

menos não uma que seja permanente e duradoura; só é possível chegar a respostas 

temporárias, e o indivíduo precisa estar sempre trabalhando, agindo, para que esse equilíbrio 

seja atingido. Desse modo, a formação nunca se completa, o que está de acordo com nosso 

cenário pós-moderno. 

 Vem então uma pergunta comumente feita sobre Apanhador: é possível afirmar com 

segurança que se trata de um Bildungsroman? Vai depender da leitura que se escolhe fazer da 

obra, e do que se entende por Bildungsroman. Caso se determine que a reconciliação 

indivíduo-sociedade plena e definitiva é a condição básica para um romance de formação, a 

resposta é não. Mas, se levarmos em conta a noção trabalhada no primeiro capítulo de que 

este é um gênero fluído que se adapta as necessidades do contexto em que está inserido, então 

sim. 

 Além disso, a ameaça da falha está presente em todos os romances de formação: é 

justamente o que se busca ser evitado, e aquilo ao que a reconciliação vai pôr um fim. Essa 

ameaça está presente em Apanhador (PONE, 2014, p. 55) de forma explícita, e não só no fato 

de Holden terminar a narrativa hospitalizado. 

 

 

– Está bem. Agora, escuta aqui um momento (...) Esta queda para a qual 

você está caminhando é um tipo especial de queda, um tipo horrível. O 

homem que cai não consegue nem mesmo ouvir ou sentir o baque do seu 

corpo no fundo. Apenas cai e cai. A coisa toda se aplica aos homens que, 
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 No original: “If you want to know the truth, I don’t know what I think about it” (SALINGER, 2010, p. 230, 

grifos do original). 
126

 No original: “I sort of miss everybody I told about” (SALINGER, 2010, p. 230, grifos do original).  
127

 No original: “remains outside society, it is with an enriched sense of kinship with those inside”. 
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num momento ou outro de suas vidas, procuraram alguma coisa que seu 

próprio meio não lhes podia proporcionar. Ou que pensavam que seu próprio 

meio não lhes poderia proporcionar. Por isso, abandonam a busca. 

Abandonam a busca antes mesmo de começá-la de verdade. Tá me 

entendendo? (SALINGER, 2012, p. 182, grifos próprios)
128

 

 

 

 Antolini, em sua fala, aponta que Holden está no caminho para essa falha, e o 

aproxima de Wilhelm e Pip, que também traçaram caminhos errados durante boa parte de suas 

próprias narrativas, ao apontar que a origem de seu estado é o desejo por algo que, à primeira 

vista, parece incoerente com seu meio. Ele também estabelece a diferença entre Holden e 

esses outros personagens: os protagonistas dos Bildungsromane clássicos erravam por não 

medir esforços para conseguir seus objetivos, indo, assim, contra a moral e o bom senso. Já 

Holden erra pela inatividade, por desistir de achar algo bom (e com isso seu lugar) no mundo, 

antes mesmo de tentar. As duas opções têm em comum o fato de que, se não forem paradas a 

tempo, levam à falha e à não integração na sociedade. Antolini cita o psicanalista Wilhelm 

Stekel, para quem “[a] característica do homem imaturo é aspirar morrer nobremente por uma 

causa, enquanto a característica do homem maduro é querer viver humildemente por uma 

causa” (SALINGER, 2012, p. 183).
129

 É essa transição, e a sua necessidade, que os leitores 

dos romances de formação têm que perceber.  

 O diálogo de Holden com seu ex-professor sugere que a solução do romance de 

formação clássico, o meio-termo, também ainda é possível: 

 

 

“mas acho que, assim que você tiver uma ideia de onde quer chegar, seu 

primeiro passo vai ser aplicar-se no colégio. É o que você vai ter que fazer. 

Você é um estudante – quer a ideia lhe agrade ou não. Você está apaixonado 

pelo conhecimento. (...) Entre outras coisas, você vai descobrir que não é a 

primeira pessoa a ficar confusa e assustada, e até enojada, pelo 

comportamento humano. Você não está de maneira nenhuma sozinho nesse 

terreno, e se sentirá estimulado e entusiasmado quando souber disso. Muitos 

homens, muitos mesmo, enfrentaram os mesmos problemas morais e 

espirituais que você está enfrentando agora. Felizmente, alguns deles 

guardaram um registro de seus problemas. Você aprenderá com eles, se 

quiser. Da mesma forma que, algum dia, se você tiver alguma coisa a 

oferecer, alguém irá aprender alguma coisa de você. (...) Não estou tentando 

dizer que só os homens instruídos e cultos são capazes de contribuir com 
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 No original: “‘All right. Listen to me a minute now (…). This fall I think you’re riding for – it’s a special kind 

of fall, a horrible kind. The man falling isn’t permitted to feel or hear himself hit bottom. He just keeps falling 

and falling. The whole arrangement is designed for men who, at some time or other in their lives, were looking 

for something their own environment couldn’t supply them with. Or they thought their own environment 

couldn’t supply them with. So they gave up looking. They gave it up before they ever really even got started. 

You follow me?’” (SALINGER, 2010, p. 202, grifos meus). 
129

 No original: “[t]he mark of the immature man is that he wants to die nobly for a cause, while the mark of the 

mature man is that he wants to live humbly for one” (SALINGER, 2010, p. 203). 
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algo valioso para o mundo (...) [mas eles t]endem a se expressar com mais 

clareza e, geralmente, têm a paixão de desenvolver seu pensamento até o 

fim. E – o que é mais importante – na grande maioria dos casos têm mais 

humildade do que o pensador menos culto. Você está me acompanhando? 

(SALINGER, 2012, p. 184, grifos do original)
130

 

 

 

Ao longo do romance, Holden também vai classificar algumas profissões (ou os 

comportamentos que associa a elas) como cretinas. O professor oferece a ele uma opção que o 

manteria longe desse mundo e ainda assim permitiria que ele ocupasse uma posição 

respeitável e socialmente aceita: ser um intelectual. Essa posição tem a vantagem, ainda, de 

permitir que ele mude o contexto em que se insere, contribua para torná-lo melhor sem 

ameaçar a ordem vigente. Holden parece não entender a mensagem que está sendo passada, e 

os acontecimentos do resto do capítulo fazem com que a confiança que o menino sente no 

professor seja abalada, mas a possibilidade de um crescimento e de uma reconciliação 

satisfatórias agora existe. 

Como indicado de forma breve no primeiro capítulo, o que parece ser essencial para o 

Bildungsroman é tematizar o amadurecimento e a reconciliação com a sociedade, mesmo que 

estes não cheguem a se concretizar. Sendo assim, o que faz com que Apanhador seja, de fato, 

um romance de formação é que todo o enredo gira em torno da forma como Holden se 

relaciona com a sociedade e da necessidade de que ele solucione seus conflitos com seu meio 

e amadureça – e isso fica claro ao final da obra, como pode ser visto pelos exemplos citados, 

mesmo que a reconciliação permaneça duvidosa. 

No último capítulo de ACC, Holden apresenta alguns progressos em relação ao que 

era no começo da narrativa, mas esse outro caminho está longe de ser alcançado, pois envolve 

empenho e motivação, ou seja, ações concretas, e o jovem diz que só sabe o que vai acontecer 

quando estiver de fato de volta ao convívio social. A mensagem sobre o amadurecimento e a 

sociedade, porém, foi passada ao leitor, junto com muitas outras, e ele pode usá-la como 

exemplo: 
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 No original: “‘(…) but I think once you have a fair idea where you want to go, your first move will be to 

apply yourself in school. You’ll have to. You’re a student – whether the idea appeals to you or not. You’re in 

love with knowledge. (…) Among other things, you’ll find that you’re not the first person who was ever 

confused and frightened and even sickened by human behavior. You’re by no means alone on that score, you’ll 

be excited and stimulated to know. Many, many men have been just as troubled morally and spiritually as you 

are right now. Happily, some of them kept records of their troubles. You’ll learn from them – if you want to. 

Just as someday, if you have something to offer, someone will learn something from you. (…) I’m not trying to 

tell you’ he said, ‘that only educated scholarly men are able to contribute something valuable to the world (…) 

[but they] [t]end to express themselves more clearly, and they usually have a passion for following their 

thoughts through to the end. And – most important – nine times out of ten they have more humility than the 

unscholarly thinker. Do you follow me at all?’” (SALINGER, 2010, p. 203-204, grifos do original). 
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Ao lerem e se identificarem com o protagonista de Salinger, meninos e 

meninas de muitos lugares saberão que não existe essa figura que os 

impedirá de cair no precipício da maturidade e que qualquer atitude contra as 

incoerências do mundo adulto só é possível se esse mundo adulto for 

encarado. Ao terem acesso ao todo acontecido a Holden, os leitores 

adquirem o distanciamento crítico necessário para não seguirem os mesmos 

passos do narrador e sabem que existem duas opções, que são a conformação 

e a ação, e que cabe a eles decidir qual escolher. (PONE, 2014, p. 68-69) 

 

 

De certa forma, somos todos apanhadores (CASTRONOVO, 2001, p. 185). O efeito 

do romance nos diferentes tipos de leitor é similar, pois os força a analisar o protagonista, e, 

com isso, refletir sobre sua própria realidade. ACC não segue fielmente o modelo do 

Bildungsroman clássico, mas as transgressões que apresenta se referem às mudanças no 

contexto sócio-histórico e à forma como a sociedade se relaciona com o indivíduo. E se o 

objetivo do romance de formação é explorar essa relação, o modelo não pode mesmo 

permanecer estável por muito tempo.  

  Essa é uma das maneiras de ver a questão. A multiplicidade do Bildungsroman torna 

difícil se chegar a uma resposta definitiva. Mas uma coisa parece certa, como se tornará claro 

nos próximos capítulos: na pior das hipóteses, Apanhador é, ao menos, um romance de 

formação de outros romances. 
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3 UM PANORAMA SOBRE A LITERATURA JUVENIL: CARACTERÍSTICAS E 

QUESTÕES GERAIS 

 

“Por que a ficção? Por sua capacidade única 

de educar não só a mente, mas também o 

coração e a alma.”  

Michael Cart
131

 

 

Vimos, até o momento, os percursos tomados pelo romance de formação desde o seu 

surgimento, na perspectiva dos estudos sobre o gênero. Ao analisar as direções tomadas por 

ele na tradição literária de língua inglesa, foi possível confirmar a importância do contexto 

histórico para esse tipo de narrativa, e se constatou que a maior parte das mudanças vistas em 

relação ao modelo original se dá em função da forma como o sujeito é representado. No 

próximo capítulo, serão abordadas as relações entre o Bildungsroman e a literatura infanto-

juvenil, e a forma como aquele se manifesta quando se destina ao público adolescente. Antes, 

porém, é preciso estabelecer o que se entende por literatura infanto-juvenil.  

De forma similar ao que ocorre no Bildugsroman, é difícil classificar ou estabelecer os 

limites da literatura para crianças e adolescentes, a começar pela própria nomenclatura do 

campo. O termo infanto-juvenil é impreciso, pois abarca um grupo de leitores implícitos que 

vai desde a primeira infância até indivíduos que estão chegando à vida adulta. Existe a 

possibilidade, normalmente adotada, de dividir essa literatura em dois grandes grupos, a 

literatura infantil e a juvenil. Seria possível propor, ainda, uma literatura de “passagem”, para 

aqueles leitores cujos interesses oscilam entre aqueles do universo da criança e do 

adolescente, e cujas habilidades com a língua são avançadas para a literatura infantil, mas que 

ainda não alcançaram a de leitores mais maduros, no fim da adolescência, por exemplo. Se 

aceitarmos que tal grupo existe, a literatura voltada para ele poderia receber o nome de 

infanto-juvenil, que seria, então, uma denominação precisa. O que acontece na prática, porém, 

é que o termo infanto-juvenil é usado indiscriminadamente como sinônimo tanto da literatura 

para crianças como para adolescentes, e também para denominar o conjunto oriundo da 

junção das duas.  

 Em língua inglesa, usam-se os termos children’s literature e young-adult literature 

(YAlit), o que traz uma aparente clareza em comparação ao que se usa em português. Essa 

nomenclatura, porém, se complica ao pensarmos na middle-school literature, para leitores 
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 No original: “Why fiction? Because of its unique capacity to educate not only the mind but the heart and spirit 

as well”. 
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entre 10 e 14 anos e que estão nessa etapa da vida escolar. Michael Cart acredita que ela 

deveria ser vista como algo distinto da YAlit (CART, 2010, p. 120), cujo público-alvo são 

leitores da faixa entre 12 e 18 anos, segundo definição da Young Adult Library Services 

Association ([20-?]); mesmo assim, há uma sobreposição parcial dos públicos-alvo das duas 

subdivisões, sendo possível considerar a middle school literature como uma parte da YAlit. A 

amplitude do público-alvo já aponta que não há uma homogeneidade ou um padrão fixo na 

young-adult literature e nem na children’s literature (e seus equivalentes em português), pelo 

fato de seus potenciais leitores terem interesses, necessidades e habilidades de leitura 

distintas. A nomenclatura também não é unânime, como se pode observar na obra de Roberta 

Trites, que prefere usar o termo adolescent literature, e na obra de Cart, que sugere uma nova 

divisão e nomeação para essas obras
132

 (CART, 2010, p. 120). Além disso, é possível ver o 

termo children’s literature – e, a saber, também literatura infantil – como um termo genérico 

que engloba tanto a literatura para crianças quanto a para adolescentes. Não é meu objetivo, 

aqui, discutir os méritos das diferentes nomenclaturas, ou adentrar na polêmica de qual seria a 

mais clara ou a ideal, mas é preciso mencionar essas discordâncias antes de estabelecer do que 

irei tratar. Sendo assim, em meu trabalho, abordarei a literatura para adolescentes, e usarei os 

termos literatura juvenil e young-adult literature ao me referir a ela, podendo usar também o 

termo infanto-juvenil quando estiver falando de elementos ou características que sejam 

comuns à literatura para crianças e àquela voltada para adolescentes. Não tratarei da literatura 

infantil porque, apesar de ser possível encontrar elementos do Bildungsroman nela, seria mais 

difícil achar manifestações desse gênero nesse tipo de literatura, em especial na destinada às 

crianças mais jovens, dada a forma e a linguagem utilizadas nas obras voltadas para esse 

público. 

 Digo que tratarei de obras voltadas para adolescentes porque que isto constitui outro 

ponto de debate nos estudos da literatura juvenil: quais são, exatamente, as obras que a 

compõem? A questão é polêmica, já que existem, em princípio, pelo menos três tipos de obras 

que se encaixariam nesse gênero: obras escritas para o público adulto, mas que fazem sucesso 

junto ao público juvenil (entre as quais poderíamos citar O apanhador no campo de centeio); 

obras escritas para adolescentes; e obras escritas por adolescentes (como Seventeenth 

Summer (1942), de Maureen Daly, e The DUFF (2011), de Kody Keplinger, que se encaixa 

nas duas últimas categorias). É possível, então, ver a literatura juvenil como um conjunto 
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 Ele propõe que se mantenha a middle school literature como é, e que livros para leitores entre 12 e 18 anos, 

ou entre 13 e 19, sejam considerados teen literature, ficando o termo young adults para descrever obras 

voltadas para o público que variaria entre os 16 ou 18 anos, até os 25. 
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formado pela junção desses tipos de obras ou apenas como a manifestação de uma ou outra 

delas. Essa pluraridade nos tipos de obras pode colocar em questão a própria existência do 

gênero em si. Mas é possível, sim, falar em literatura juvenil, em especial a escrita para 

adolescentes: Dias e Souza (2015, p. 86) chamam atenção para o fato de que tais obras são 

uma realidade editorial, com marketing e projeto gráfico próprios, pensados para atrair o 

público alvo, e também uma realidade institucional, já que são utilizadas em sala de aula e 

consumidas pelo espaço escolar, no caso do Brasil, inclusive com respaldo do governo. Além 

disso, tais obras têm marcas discursivas e referências culturais claramente voltadas para o 

público jovem, além de tratarem de temas e se passarem, no caso da ficção realista, em 

espaços próprios da realidade jovem. Além disso, David Cappela aponta que a YAlit – e o 

mesmo vale para a literatura juvenil de outros países – vem ganhando maior atenção da crítica 

literária especializada, com material cada vez mais sofisticado, demonstrando que “a YAlit, 

enquanto gênero, tem uma existência sólida por si só, é altamente independente, está em 

constante evolução e, portanto, é uma representação autêntica e totalmente legitimizada de um 

universal da experiência humana” (CAPPELA, 2010, p. 9, tradução livre).
133

  

 No centro das incertezas e das polêmicas acerca da literatura infanto-juvenil estão as 

figuras do leitor implícito e do leitor real, sendo comum (cf. COLOMER, 2003; cf CART, 

2010) o questionamento de se o que se vende para crianças e adolescentes é realmente 

consumido por eles. E vender é a palavra-chave: em Young Adult Literature: from Romance 

to Realism (A literatura juvenil: da ficção romântica à ficção realista, em português), Michael 

Cart mostra, em diversos momentos, como a literatura juvenil esteve sempre fortemente 

ligada ao comércio e à busca pelo dinheiro do público consumidor jovem, ganhando força 

justamente quando o poder aquisitivo dessa parcela da população aumentou no pós-Segunda 

Guerra Mundial (CART, 2010, p. 11). Uma implicação disso é que, não necessariamente, o 

que se vende para os adolescentes é o que eles desejam ler (HUNT, 2010, p. 54), sendo 

importante lembrar também que o processo de produção, seleção e comercialização dessas 

obras é sempre mediado por adultos, guiados nem sempre por dados, mas pelo que acham que 

é adequado ou apropriado para o leitor infantil e juvenil, ou pelo que acham que fará sucesso 

de acordo com o que está em alta no momento – não se pode negar que o mercado juvenil é 

marcado por tendências, basta pensar nos vários romances sobre vampiros que estouraram 
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 No original: “the genre of YAL stands solidly on its own, strongly independent, continually evolving, and 

thus totally legitimate as an authentic representation of some universal in human experience”. 
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após a série Crepúsculo e na grande leva de distopias à venda depois do sucesso de Jogos 

Vorazes.
134

  

 Outro aspecto a ser levado em conta é que a classificação de uma obra como infantil 

ou juvenil (em oposição à literatura adulta ou em oposição uma a outra) parece, muitas vezes, 

seguir critérios subjetivos. É o caso de Are You There, God? It’s Me, Margaret (1970), de 

Judy Blume, tratado por Seth Lerer como um livro infantil e por Cart como um exemplo de 

YAlit, sendo possível também argumentar um lugar para a obra na middle-school literature, 

visto que trata de uma menina de 12 anos que está começando o sexto ano. Podem-se observar 

também casos como o de As vantagens de ser invisível (1999), de Stephen Chbosky, 

originalmente lançado pela MTV Books. Cart (2010, p. 92) argumenta que a editora voltava 

suas publicações para a parcela mais velha dos telespectadores do canal, entre 18 e 34 anos, 

ou seja, não era uma editora de livros juvenis, mas, de acordo com o autor, muitos de seus 

livros se encaixariam nessa literatura, e ele destaca que Vantagens, em especial, deveria ter 

sido lançado como YAlit. De fato, o livro parece ter sido abraçado pela crítica como tal
135

 e, 

em edições mais recentes, conta, inclusive, com um guia de leitura a ser usado em sala de aula 

– no Brasil, o livro foi lançado e classificado como juvenil. Além de ser mais uma evidência 

de subjetividade na classificação genérica dos livros, isso mostra que os critérios mudam de 

um país para o outro: Cart traz o exemplo de A menina que roubava livros (2005), de Markus 

Zusak, romance australiano que foi lançado nos Estados Unidos como YAlit mas que, no 

Brasil, é visto como um livro para adultos. O curioso é o que aconteceu no seu país de 

origem, onde foi vendido, simultaneamente, como adulto e infanto-juvenil (CART, 2010, p. 

115). A prática de lançar e comercializar o mesmo livro para duas audiências distintas é, 

segundo Cart (2010, p. 131-115), comum na Austrália, podendo também ser observada nos 

EUA, sendo um dos casos mais conhecidos desse fenômeno, porém, o do Reino Unido, onde, 

a partir do quinto livro, a série Harry Potter passou a ser comercializada com duas capas, uma 

para crianças e outra para adultos (REYNOLDS, 2007), uma característica interessante, já que 
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 No cenário brasileiro, é importante também pensar no papel do cinema para a divulgação de obras e até para o 

processo de seleção de obras a serem traduzidas. No site da Galera Record, ao anunciarem a tradução de 

Naomi e Ely e a lista do não beijo (2007) de David Levithan e Rachel Cohn, é informado que “o filme sai 

ainda em 2014, junto ao livro”. Recebemos, também, uma produção já filtrada de acordo com o que se imagina 

ser mais economicamente rentável, já que, em muitos casos, os livros traduzidos para o português são os best-

sellers e não livros reconhecidos pela crítica como sendo de qualidade. Em ambos os casos, porém, se o livro 

não é bem sucedido, não há investimento em trazer o resto da produção do autor – como pode ser visto no caso 

das traduções de John Green pela Martins Fontes e pela Intrínseca. 
135

 Como pode ser visto nos artigos “‘It’s The Catcher in the Rye… He Said It Was the Kind of Book You Made 

Your Own’: Finding Holden in Contemporary YA Literature”, de Bickmore e Youngblood, “The Epistolary in 

Young Adult Literature”, de Wasserman, e “What Annie Wrought”, do próprio Cart, que no livro de 2010 

também se refere ao livro como YAlit. 
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o público-alvo afeta o projeto gráfico dos livros infantis e juvenis, que podem trazer fontes e 

espaçamento maior, por exemplo. 

 Essas obras de “marketing duplo” fazem parte do grupo dos chamados livros 

crossover, assim conhecidos porque “cruzam” as barreiras entre gêneros e públicos, seja entre 

infantil e juvenil, infantil-adulto ou juvenil-adulto, por motivos que vão desde a temática, ao 

enredo envolvente e à qualidade literária das obras em questão. Um possível motivo para a 

existência dos livros crossover é a vasta faixa etária atendida pelas literaturas infantis e 

juvenis, sendo natural que, por exemplo, os interesses de sujeitos no fim da infância e início 

da adolescência se sobreponham, o mesmo ocorrendo com aqueles no final da adolescência e 

início da vida adulta. A ocorrência desse tipo de obra parece ser bastante comum, e elas 

parecem gozar de certa popularidade – ou pelo menos é isso que parece indicar o surgimento 

do new adult (NA).
136

 Apesar de não estar estabelecido de fato como um gênero, o termo foi 

criado em 2009 pela editora St. Martin’s Press, que procurava obras que se assemelhassem à 

literatura juvenil, mas que pudessem ser publicadas e vendidas para adultos (CART, 2014, p. 

10). O new adult, então, é composto por obras voltadas para pessoas nos primeiros anos da 

vida adulta (entre 18 e 30 anos), que estão, em termos de idade e maturidade, superando a 

YAlit, mas que se interessam por algumas de suas temáticas e apreciam o seu estilo. No 

entanto, essa definição ainda é incerta, com alguns considerando que o new adult é uma 

subdivisão do gênero romance, ou que o que o diferencia da literatura para adolescentes é a 

presença mais explícita e frequente de cenas de sexo (CART, 2014, p. 10). As opiniões, 

porém, divergem e, atualmente, o NA parece ser mais um rótulo comercial do que um gênero 

independente.
137

 Cart aponta também outra questão importante: “o amadurecimento em si se 

tornou um processo significativamente mais atenuado e, como resultado, está surgindo uma 

nova fase do desenvolvimento humano”
138

 (CART, 2010, p. 119, tradução livre); além disso, 

“com muitos jovens no início dos 20 anos que ainda sentem dificuldade em se estabelecer no 

mundo, os médicos estão chamando o período entre os 18 e 28 anos de a segunda década da 

adolescência”
139

 (KANTROWITZ; SPRINGEN, 2006 apud CART, 2010, p. 119-120, 
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 Novo adulto, em tradução livre. 
137

 As fronteiras entre a YAlit e o NA também não são claras: o livro Métrica (2012), de Colleen Hoover, foi 

publicado no Brasil pela Galera Record, selo dedicado a “trazer para o jovem adulto os melhores livros!” 

(GALERA RECORD, [2013?]), e os direitos de publicação no Reino Unido de Easy (2012), de Tammara 

Webber, foram inicialmente adquiridos pela Razorbill, o selo adolescente da Penguin Children’s (WEBBER, 

2012), mas o livro parece ter sido publicado no selo adulto. 
138

 No original: “coming of age itself has become a significantly more attenuated process, and as a result a new 

category of human development has begun to appear”. 
139

 No original: “with many young adults in their early 20s still struggling to find their foothold in the world, 

doctors call the years from 18 to 28 the second decade of adolescence”. 
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tradução livre). Essa mudança no perfil das pessoas jovens, mais “imaturas” e menos certas de 

si e do que significa ser um adulto, pode justificar o crescente interesse delas pela literatura 

juvenil. 

 A existência dos livros crossover é só mais um indício de que as literaturas infantil e 

juvenil têm fronteiras pouco delimitadas e flexíveis, o que pode ser consequência não só do já 

mencionado amplo público-alvo, mas também por se tratar de duas literaturas jovens. Apesar 

de Seth Lerer abrir seu livro Children’s Literature: A Reader History from Aesop to Harry 

Potter (Literatura infantil: uma história do leitor de Esopo à Harry Potter, em português) 

afirmando que “[d]esde que existem crianças, existe literatura infantil” (LERER, 2014, p. 

1),
140

 os estudos críticos costumam apontar que “somente a partir do século XVIII pode 

considerar-se que existem livros dirigidos a crianças e adolescentes como um fenômeno 

cultural de certo valor” (COLOMER, 2003, p. 13) e com características próprias – o mesmo 

século em que surgiu o Bildungsroman – e sua origem também está ligada às mudanças e 

avanços acerca da concepção de educação, sendo sua função primária justamente a de educar 

seus jovens leitores. Já a literatura juvenil, em si, é um fenômeno ainda mais recente, visto 

que a própria noção de adolescência só seria definida no início do século XX (TRITES, 2000, 

p. 8; CART, 2010, p. 4): os membros dessa nova parcela da sociedade foram vistos 

basicamente como crianças até os anos 1930, sendo essa a década em que começaram a ser 

comercializados livros com esse público em mente, coincidindo com a emergência da cultura 

jovem (CART, 2010, p. 8-9). As obras de Cart e Trites apontam que a literatura juvenil só iria 

se estabelecer e se definir com mais clareza no pós-Segunda Guerra Mundial e que ela 

“passou a ser vista como um gênero literário distinto no final dos anos 60”
141

 (TRITES, 2000, 

p. 9, tradução livre). É importante perceber também que, mais do que à literatura infantil, seu 

desenvolvimento se deve à literatura adulta: dois dos três livros que costumam ser citados 

como decisivos para o estabelecimento da YAlit – Seventeenth Summer (1942), de Maureen 

Daly, Apanhador no campo de centeio (1951), e The Outsiders (1967), de S.E. Hinton 

(TRITES, 2000, p. 9) – foram escritos e publicados para o público adulto, apesar de Daly ter 

escrito parte de seu livro na adolescência. Desses, apenas a obra de Hinton foi lançada tendo 

os jovens como público-alvo. Cada qual à sua maneira, esses livros ajudaram a construir um 

tipo de literatura para adolescentes que se aproxima da que é produzida nos dias de hoje. Cart 

afirma, inclusive, que Apanhador “apesar de ter sido publicado para adultos é um modelo 
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 No original: “[e]ver since there were children, there has been children’s literature”. 
141

 No original: “was understood to be a distinc literary genre by the end of the 1960s”. 
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[mais] viável para o romance juvenil moderno do que a obra de Hinton”
142

 (CART, 2010, p. 

27, tradução livre), sendo a influência da obra de Salinger para a YAlit contemporânea 

discutida também por outros autores, como Bickmore e Youngblood e Aidan Chambers. 

 Por serem duas literaturas jovens e, por muito tempo, consideradas menores, é 

compreensível que ainda haja muito a ser feito nos estudos da área – mesmo que hoje já 

existam obras consideradas basilares sobre o tema, como Crítica, teoria e literatura infantil, 

de Peter Hunt. Em A formação do leitor literário, Teresa Colomer faz uma revisão da história 

dos estudos sobre a literatura infanto-juvenil – com foco maior na infantil –, chamando 

atenção para o fato de que, ao longo do tempo, essas literaturas passaram a configurar uma 

área de estudos multidisciplinares que não se iniciou nos estudos literários, mas sim na área 

de biblioteconomia (COLOMER, 2003, p. 23-24). Segundo Colomer (2003, p. 145), “os 

estudos de literatura infantil e juvenil iniciaram-se no período de entreguerras
143

 [do século 

XX], quando a produção de livros para crianças e adolescentes já constituía um fenômeno de 

importância suficiente”, e a autora chama atenção para as mudanças ocorridas desde a década 

de 80, que trouxeram com elas  

 

 
a adoção de uma nova base teórica, que funde de forma consciente e 

deliberada o interesse especificamente literário com as perspectivas 

psicopedagógicas e socioculturais. A convergência disciplinar viu-se 

favorecida porque a evolução de cada uma das disciplinas implicadas 

[educação, psicologia e sociologia] caminhou, nas últimas décadas, em seu 

interesse pela consideração do leitor (COLOMER, 2003, p. 77) 

 

 

 Como complemento a essa visão, temos a afirmação de Peter Hunt de que  

 

 
A literatura infantil [e a juvenil] (e seu estudo) atravessa as fronteiras 

genéricas já estabelecidas, históricas, acadêmicas e linguísticas; ela requer 

contribuição de outras disciplinas; é relevante para uma ampla classe de 

usuários, apresenta desafios singulares de interpretação e de produção. 

Implica necessariamente em aquisição da língua, censura, gênero e 

sexualidade, o que leva o debate mais para o domínio do afeto que para o da 

teoria. (2010, p. 49) 
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 No original:“though published for adults, is [a more] viable model for the modern young adult novel than is 

Hinton’s”. 
143

 Colomer não foca muito na história do surgimento da literatura juvenil, mas fica claro por essa afirmação que 

ela entende a literatura juvenil como algo mais amplo do que a vista na revisão realizada por Cart e Trites, 

sendo importante mencionar também que a autora, de origem espanhola, foca mais na realidade europeia do 

que na norte-americana, que é o segmento da literatura juvenil que está sendo tratado aqui. 
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 A diferença é que, enquanto Colomer parece ver o fato de que a literatura infanto-

juvenil se presta a diversas abordagens como algo positivo e que enriquece os estudos, Hunt 

chama atenção para o fato de que “[o] resultado acadêmico (...) é que seu estudo tende a 

ocorrer mais nas disciplinas práticas de biblioteconomia e educação, e talvez na psicologia, 

que na disciplina mais teórica de ‘literatura’” (HUNT, 2010, p. 49). E, de fato, essa parece ser 

a realidade dos estudos sobre a literatura para crianças e adolescentes, com grande profusão 

de trabalhos do ramo da educação, que apresentam também grande diversidade, o que nem 

sempre pode ser dito dos estudos literários, sendo inclusive as obras que falam do viés 

pedagógico dessa literatura as que trazem panoramas históricos e tentativas de delimitá-la e 

classificá-la. 

 O interesse de diferentes áreas de estudo pela literatura infanto-juvenil pode ser visto 

como um reflexo do interesse que a sociedade em geral tem pelo tema. Apesar de ainda ser 

vista como um tipo de literatura de menor importância, existe uma grande preocupação, em 

especial no cenário norte-americano, com o que é lido por crianças e adolescentes. A prova 

disso é a lista da American Library Association (ALA) dos 10 livros cuja adequação mais foi 

questionada
144

 em 2014, nos EUA: a lista é composta por um livro ilustrado, dois livros de 

não ficção, três quadrinhos e quatro romances, dos quais apenas dois não apresentariam 

conteúdo “inapropriado para o público-alvo” (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 

[2015?])
145

 como motivo para questionamento. É interessante notar que apenas metade das 

obras listadas foi, de fato, feita para crianças e adolescentes, mas as que foram feitas para o 

público adulto, em sua maioria, trazem personagens jovens como o ponto central da narrativa, 

o que pode despertar o interesse de jovens leitores para esses livros. 

 Essa preocupação não se limita a ações individuais de pessoas que vão às bibliotecas 

questionar livros, chegando também aos meios de comunicação em massa. Cart (2010, p. 161) 

apresenta uma lista de quinze matérias publicadas entre 2002 e 2009, nos Estados Unidos e no 

Reino Unido, que tratam do forte teor da ficção juvenil atual. Um dos casos mais populares, 

porém, foi o artigo “Darkness too Visible”, de 2011, que deu origem à hashtag #YASaves no 

Twitter. Publicado em 4 de junho no site do The Wall Street Journal, o texto de Meghan Cox 

                                                           
144

 O termo utilizado em inglês é challenged books. “A challenge is defined as a formal, written complaint filed 

with a library or school requesting that a book or other material be restricted or removed because of its content 

or appropriateness” (MORALES, 2015). 
145

 Os livros são: 1) O diário absolutamente verdadeiro de um índio de meio expediente, Sherman Alexie; 2) 

Persépolis, Marjane Satrapi; 3) And Tango Makes Three, Justin Richardson e Peter Parnell; 4) O olho mais 

azul, Toni Morrison; 5) Vamos falar sobre sexo, Robie Harris; 6) Saga, Brian Vaughan e Fiona Staples; 7) O 

caçador de pipas, Khaled Hosseini; 8) As vantagens de ser invisível, Stephen Chbosky; 9) Vida roubada - 

Memórias, Jaycee Dugard e10) Drama, Raina Telgemeier.  
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Gurdon fala sobre como os livros para adolescentes estão se tornando cada vez mais pesados. 

Segundo ela,  

 

 
O argumento em favor de tais romances é de que eles validam a experiência 

adolescente, dando voz aos jovens sofredores que não podem se expressar de 

outras formas. De acordo com essa lógica, é reconfortante para um 

adolescente que foi vítima de abusos ler sobre outro adolescente que tenha 

passado por algo semelhante.  

Porém, existe a possibilidade – e é provável – de que livros que focam em 

patologias ajudem a normalizá-las e, no caso da automutilação, até mesmo a 

aumentar e facilitar sua incidência em jovens que talvez jamais imaginassem 

tomar medidas tão extremas. Comportamentos autodestrutivos entre 

adolescentes tendem a se espalhar e passam por períodos de alta. Não é a 

intenção aqui desmerecer o sofrimento real por que passam alguns 

adolescentes, mas sim dar um alerta de que é preciso cuidado. (GURDON, 

2011, tradução livre)
146

 

 

 

A autora menciona uma série de títulos, de diferentes épocas, cujos enredos seriam 

“sombrios” demais, ou muito polêmicos, comentando também a presença de palavrões e 

como os textos mais contemporâneos estão levando esses temas – como abuso sexual, 

desigualdade social, conflitos armados e outros tópicos considerados tabus ou muito 

“pesados” para o público jovem – ao extremo. Ela chama atenção, ainda, para o fato de que “a 

cultura literária não é receptiva a adultos que fazem objeções às palavras ou às histórias dos 

livros juvenis” (GURDON, 2011),
147

 deixando implícito que os editores priorizam mais as 

possíveis vendas do que o bom desenvolvimento dos jovens, e defende a censura desses livros 

afirmando que “[n]o mundo dos pais, porém, nós chamamos isso de ‘bom senso’ ou ‘bom 

gosto’” (GURDON, 2011, tradução livre).
148

Está claro que Gurdon representa o lado que quer 

                                                           
146 No original: “The argument in favor of such novels is that they validate the teen experience, giving voice to 

tortured adolescents who would otherwise be voiceless. If a teen has been abused, the logic follows, reading 

about another teen in the same straits will be comforting.  

Yet it is also possible—indeed, likely—that books focusing on pathologies help normalize them and, 

in the case of self-harm, may even spread their plausibility and likelihood to young people who might 

otherwise never have imagined such extreme measures. Self-destructive adolescent behaviors are observably 

infectious and have periods of vogue. That is not to discount the real suffering that some young people endure; 

it is an argument for taking care”. 
147

 No original: “literary culture is not sympathetic to adults who object either to the words or storylines in 

young-adult books”. 
148

 No original: “[i]n the parenting trade, however, we call this ‘judgment’ or ‘taste’”. Gurdon sugere, ainda, uma 

lista de obras que considera apropriadas para leitores jovens, dividida em livros “para rapazes” e “para moças”. 

Ironicamente, um dos livros que recomenda para meninos é Fahrenheit 451: segundo ela “[a]dolescentes cujas 

famílias estão irritantemente grudadas à tela podem se identificar de uma forma revigorante com a rebelião de 

Guy” ( “[t]eenagers whose families are maddeningly glued to screens may find Guy’s rebellion bracingly 

resonant.”). Entretanto, Fahrenheit 451 não só lida com questões de censura, como também traz a seguinte 

passagem: “Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida.” 

(BRADBURY, 2012, p. 108), que é justamente o que ela quer impedir os jovens leitores de ver. 
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proteger as crianças
149

 de um mundo que nem sempre as protege de volta. Ela, porém, não é a 

única, e isso pode se relacionar com a afirmação de Colomer (2003, p. 14) de que “[n]os 

livros infantis, mais do que na maioria dos textos sociais, se reflete a maneira como uma 

sociedade deseja ser vista”. Isso também pode ser aplicado aos livros juvenis, e as obras cuja 

adequação é questionada e que incitam matérias como “Darkness too Visible” são justamente 

os livros que fogem dessa representação idealizada. Como Hunt (2010, p. 54) aponta, 

“[c]ensura e ideologia estão estreitamente ligadas”, e a literatura infanto-juvenil “também não 

pode escapar (...) da ideologia, passada ou presente. Só porque o texto se destina a leitores 

supostamente ‘inocentes’ não basta [para] que ele seja em si mesmo inocente” (HUNT, 2010, 

p. 37), sendo possível ver que muitos livros são usados “para manipular a infância de maneira 

deliberada” (HUNT, 2010, p. 57). Colomer comenta que “a literatura infantil e juvenil foi se 

consolidando como um instrumento socializador de nossa cultura” (2003, p. 161), servindo 

para transmitir os valores da sociedade atual. Sendo assim, é de se esperar que a literatura 

infanto-juvenil contemporânea represente, em seu discurso,  

 

 
A adoção de valores morais próprios de uma sociedade altamente 

industrializada, pressupostos englobados no conceito de “pedagogia 

invisível” [desenvolvido por Bernstein a partir da observação das mudanças 

na educação], como forma de transmissão de normas de condutas e que 

implicariam uma nova proposta moral baseada na verbalização dos 

problemas, a negociação dos conflitos, a adaptação pessoal às mudanças 

externas, a hierarquia não-estratificada, a autoridade consensual, a 

imaginação criativa ou a anulação de determinadas fronteiras entre o mundo 

infantil e o mundo adulto. (COLOMER, 2003, p. 176, grifos do original)  

 

  

A visão de Colomer condiz com a opinião de Trites de que  

 

 
Livros para adolescentes são subversivos – mas às vezes apenas de forma 

superficial. Na verdade, eles costumam ser bastante didáticos; a conclusão 

do enredo de muitos romances juvenis contém uma mensagem explícita 

sobre o que o narrador aprendeu. (...) Livros para adolescentes têm muitas 
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 Cart (2010) e Halford (2011) lembram que essa discussão sobre o teor dos livros infanto-juvenis sempre 

gerou polêmica e dividiu opiniões. Não tratarei dos prós e contras da questão, mas talvez a opinião de Cart seja 

a que melhor solucione o impasse: “os pais precisam estar cientes e serem responsáveis pelos hábitos de leitura 

e de interação de seus filhos e pelo que assistem” (“parents need to be aware of and responsible for their 

offspring’s reading, viewing and interacting habits”), discordando, porém, de que os “pais [devem] decretar, de 

forma unilateral e inflexível, que não só seus próprios filhos, como também os de outros pais, não devem ter 

acesso a certos materiais” (“parents [should] unilaterally and adamantly decree that not only their own children 

but also those of other parents may not have access to materials”) (CART, 2010, p. 162). 



94 
 

ideologias. E eles passam tempo demais manipulando o leitor adolescente.
150

 

(TRITES, 2000, p. ix-x, tradução livre) 

 

 

É possível perceber que, de fato, os livros juvenis tendem a uma reconciliação entre 

indivíduo e sociedade – o que já aponta para uma possível ligação entre eles e o 

Bildungsroman –, mesmo nos casos em que essa mesma sociedade é hostil ao indivíduo. 

  As questões de censura e ideologia estão diretamente relacionadas ao fato de que, ao 

contrário do que ocorre com a literatura adulta, a literatura infanto-juvenil tem uma função: 

ela não é apenas uma forma de lazer, mas serve a um papel educativo, não só porque pode ser 

usada na escola como meio de trabalhar as habilidades de leitura e conhecimento das normas 

literárias, mas justamente por contribuir para a socialização, mostrando para o leitor o mundo 

e a sociedade ao seu redor, e a forma como estes funcionam. Nos estudos sobre a literatura 

juvenil, se aceita que a “literatura tem a capacidade de dar [aos jovens] um lugar no mundo, 

algo tangível em que eles podem se apegar enquanto passam pelas suas próprias versões dos 

processos de transição presentes em cada [livro].” (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014, p. 

262, tradução livre).
151

 

O sujeito adolescente é, por excelência, um sujeito em transição, e seu percurso, 

idealmente, deve culminar na passagem satisfatória da infância para a vida adulta. A literatura 

oferece uma forma de enfrentar os conflitos típicos dessa fase, ao mostrar para o adolescente 

que é possível superar suas dificuldades e que ele não é o único a enfrentá-las. Isso nos leva 

novamente aos livros considerados “pesados” para esse público, mas traz uma visão que os 

encara de forma positiva, apontando, na verdade, para a necessidade de diversidade nas 

temáticas abordadas por esse gênero, já que a empatia parece ser crucial nas relações de 

leitura, seja em seu aspecto educativo ou prazeroso – pelo menos na literatura infanto-juvenil 

realista, que será discutida em breve. 

Todas essas controvérsias e questões acerca da literatura juvenil, entretanto, não dizem 

muito sobre as características desse gênero. Uma definição precisa não seria possível – em 

especial porque sempre pode haver exceções a regras, e a literatura infanto-juvenil é cheia 
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No original: “Books for adolescents are subversive – but sometimes only superficially so. In fact, they are 

often quite didactic; the denouements of many Young Adult novels contain a direct message about what the 

narrator has learned. (…) Books for adolescents have many ideologies. And they spend too much time 

manipulating the adolescent reader”. 
151

 Nesse contexto da literatura enquanto fonte de conforto, temos também a visão de Tamora Pierce sobre a 

função da fantasia, que, para ela, “cria um mundo de esperança e otimismo no interior dos leitores” (“creates 

hope and optimism in readers”) e ajuda aqueles em situações difíceis a, momentaneamente, se desligar de seus 

problemas (PIERCE, 1993, apud CART, 2010, p. 102). 
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delas –, mas é possível estabelecer alguns pontos em comum entre as obras que costumam ser 

classificadas nesse gênero. 

Hunt (2010, p. 27) afirma que a literatura infantil, e podemos dizer que a juvenil 

também, “se define exclusivamente em termos de um público que não pode ser definido”, o 

que parece ser normalmente visto como algo negativo, já que a faixa etária dos leitores não é 

um elemento que auxilia a construção de uma delimitação mais precisa. Entretanto, essa 

característica nos ajuda, sim, a ter um entendimento maior desse gênero, já que a leitura das 

obras parece indicar uma correlação entre a idade do protagonista, ou núcleo jovem principal, 

e a idade do leitor implícito ou alvo, devendo elas ser próximas, sendo pouco comum 

também, em especial nos dias de hoje, a presença de protagonistas adultos. Os leitores 

também determinam a linguagem que será utilizada, em termos de estilo, elaboração e 

vocabulário.
152

 Colomer (2003, p. 175) caracteriza o destinatário dessas literaturas como  

 

 
Um leitor cuja idade aumenta, que amplia progressivamente suas 

possibilidades de compreensão do mundo e do texto escrito, e a quem, 

portanto, dirigem-se textos que deveriam diferenciar-se segundo as 

características psicológicas da idade e segundo a complexidade das 

exigências de leitura. (grifos do original)  

 

 

Como leitores de diferentes idades têm diferentes “necessidades”, fica estabelecido, 

também, que a literatura infanto-juvenil é, por natureza, heterogênea – o que realmente 

dificulta os esforços para classificá-la. 

Por ser heterogênea, e por interagir com outras formas e mídias, como os quadrinhos e 

o cinema, é difícil generalizar os aspectos formais da literatura para adolescentes. A princípio, 

esses livros tendiam a ser de curta extensão, mas isso não pode mais ser usado como critério 

de diferenciação nos dias de hoje: como bem chama a atenção Cart (2010, p. 98), os livros da 

saga Crepúsculo e os livros finais de Harry Potter ultrapassam as 200-300 páginas que se 

consideravam habituais, e esses livros foram fenômenos de venda, não sendo, também, os 

únicos livros longos escritos para esse público. No entanto, se ser breve não caracteriza esses 

livros em sua extensão, ainda serve para descrever os enredos. De uma forma geral, na YAlit 

a ação ocorre em um curto espaço de tempo – de um ano, como em cada livro da série Harry 

Potter, a uma única noite, como em Nick e Norah: uma noite de amor e música (2006), de 
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 Um exemplo disso pode ser visto em “What is Young Adult Fiction?”, onde David Belbin fala, dentre outros 

assuntos, de sua experiência escrevendo romances para “leitores relutantes”, cuja “linguagem deve ser direta e 

a história linear” (“language has to be direct and story linear”) para acomodar leitores jovens e que têm 

dificuldades em acompanhar a leitura (2011, p. 138). 
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David Levithan e Rachel Cohn – sendo menos comuns histórias que se desenrolam ao longo 

de anos, com a exceção de séries que se estendem por vários volumes. Talvez como reflexo 

disso, temos que a literatura infanto-juvenil apresenta uma natureza episódica, não querendo 

isso dizer que dentro de uma mesma história as peripécias narradas tenham pouca relação 

entre si, mas sim que os romances tendem a focar em acontecimentos e conflitos específicos, 

e muitas vezes pontuais, em um recorte da vida das personagens, tratando do que lhes aflige 

naquele momento – tal qual acontece em Apanhador.  

Essa natureza episódica fica mais clara quando observamos as séries e sagas, nas quais 

há um todo extenso, e que às vezes acompanha todo o crescimento das personagens, mas em 

que cada livro tem um foco reduzido, o que se reflete inclusive nos títulos: Percy Jackson e o 

ladrão de raios, Harry Poter e as relíquias da morte, A escolha (série Seleção). Um bom 

exemplo é a série O diário da Princesa (2000-2009), de Meg Cabot. Os quatro primeiros 

volumes da série cobrem um período de quatro meses e, no primeiro livro, O diário da 

princesa (2000), Mia descobre que é uma princesa e o leitor é apresentado aos efeitos iniciais 

dessa revelação; A princesa sob os refletores (2001) dá continuidade a seu treinamento de 

princesa e trata da preparação de Mia para uma entrevista; A princesa apaixonada (2002) foca 

em seus sentimentos por Michael, irmão mais velho de sua melhor amiga; e A princesa à 

espera (2003) trata das inseguranças de Mia sobre seu relacionamento enquanto ela passa 

férias em Genóvia e das suas tentativas de descobrir seu talento secreto. Existem, é claro, 

outros subenredos, mas são esses os focos principais de cada romance.  

A serialização traz à mente, também, a ideia de “pré-romance” de Jost, que se 

assemelha à forma como cada volume funciona: as personagens mudam, aprendem, e o 

conhecimento adquirido vai se acumulando com o passar dos livros, preparando personagem e 

leitor para o que vem a seguir.
153

 A aplicação da noção de pré-romance será abordada de 

forma mais detalhada na análise de Bateria, garotas e a torta perigosa. 

Como afirma Peter Hunt (2010, p. 27), “a literatura infantil também é um campo que 

abarca quase todos os gêneros literários”, e o mesmo vale para a literatura juvenil, que 

compartilha com as obras para crianças o fato de possuir “gêneros específicos: a narrativa 

para escola, textos dirigidos a cada um dos sexos (...)” (HUNT, 2010, p. 44), entre outros. 

Porém, apesar de se caracterizar pela interação com outros gêneros – o que permite uma 
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 Ao resolver trabalhar os Bildungsromane como obras em que o amadurecimento não é um simples reflexo da 

passagem dos anos, optei, também, por não usar séries como exemplos de romances de formação infanto-

juvenis. A natureza da serialização abre uma brecha maior para o tipo de amadurecimento que não é o 

resultado de acontecimentos específicos, mas sim um reflexo do envelhecimento e da passagem do tempo pura 

e simplesmente – o que não quer dizer que não é possível haver um Bildungsroman serializado. 
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variedade de temas e formatos –, costuma-se dividir a produção para crianças e adolescentes 

em dois grandes grupos, ou subgêneros: a fantasia e a ficção realista. 

A literatura de fantasia englobaria todas as obras que não se passam no nosso mundo 

e/ou na nossa realidade, incluindo mundos mágicos, realidades alteradas, ficção científica, 

distopias, ou qualquer cenário em que “acontecimentos impossíveis pareçam totalmente 

plausíveis, mesmo que eles não sejam possíveis” (HUCK et al., 2001, p. 402, tradução 

livre).
154

 O termo fantasia, porém, não parece o melhor para designar essas obras, já que 

remete a elementos mágicos, o que não se aplicaria à ficção científica, por exemplo. Uma boa 

alternativa seria um termo que Cart (2010, p. 101) menciona de passagem ao falar em ficção 

especulativa, ficção imaginativa, o que não traz a ideia de magia e poderia abarcar de forma 

mais apropriada as diversas obras, inclusive de diferentes períodos.
155

 Minhas reflexões sobre 

o esse gênero param por aqui, pois, apesar de ser uma questão que merece ser debatida mais 

profundamente, como já foi discutido na introdução deste trabalho, não trataremos aqui da 

possibilidade de um Bildungsroman infanto-juvenil imaginativo.
156

 O foco da nossa discussão 

será, então, a ficção realista. 

O termo realista aqui é usado de forma mais ampla, em oposição às narrativas de 

fantasia ou imaginativas, não se referindo especificamente ao movimento literário do 

realismo, que se consolidou e teve o seu apogeu no século XIX. Para Huck et al (1987, p. 465 

apud COLOMER, 2003, p. 196), a ficção realista é composta por obras “que pretendem 

refletir a vida tal como foi vivida no passado ou poderia ser vivida no presente”. Retomando o 

que foi apresentado na introdução, temos a seguinte divisão temática para essa categoria da 

literatura infanto-juvenil: 

 

 
a) A construção da própria identidade 

O processo de crescimento pessoal, da infância à vida adulta, se subdivide 

em três tipos de temática: a vida em família, a vida com os demais e 

amadurecimento pessoal. 

b) O enfrentamento com os problemas da condição humana (deficiências 

físicas ou mentais, a velhice, a morte, etc.) 

                                                           
154

 No original: “impossible happenings are made to appear quite plausible even though they are not possible”. 
155

 A opção por esse termo evita, inclusive, a utilização de termos como fantasia clássica e fantasia 

contemporânea. Cabe observar que Colomer separa a ficção científica da fantasia, e utiliza a palavra 

“moderna” para classificar as obras de fantasia mais recentes e, também, a expressão “ficção realista 

contemporânea”, para indicar que esses gêneros, que já existiam, se modificaram e aparecem de forma distinta 

nos dias de hoje. 
156

 Seria possível haver um Bildungsroman imaginativo, mas, apesar do amadurecimento estar presente nessas 

obras, ele não costuma ser o foco do enredo, que com frequência gira em torno de uma missão ou aventura. 

Além disso, seria preciso conciliar a forma do romance de formação com os elementos constitutivos do 

universo em questão, o que pode ter consequências difíceis de prever no modelo básico do Bildungsroman.  
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c) A vida numa sociedade plural (o respeito às minorias, o conhecimento 

intercultural, etc) (COLOMER, 2003, p. 196) 
 

 

Colomer (2003, p. 196) afirma ainda que as autoras excluíram alguns temas, como 

livros de humor e de esporte, por serem normalmente abordados em séries de baixa qualidade, 

mas, a meu ver, eles deveriam ser mantidos como possibilidades temáticas. Nesse subgênero 

estariam incluídas, então, todas as obras que são ambientadas na realidade tal como a 

conhecemos, incluindo aí os romances históricos e certas literaturas de gênero, como o 

romance policial, desde que elas não caiam no campo da ficção imaginativa. A questão se 

complica quando pensamos no lugar da ficção romântica
157

 na literatura infanto-juvenil.  

É interessante aqui comentar a visão de Michael Cart sobre as ficções realista e 

romântica. Como o próprio título de seu livro indica, Young Adult Literature: from Romance 

to Realism, o autor vê os dois como categorias, basicamente como subgêneros distintos. 

Segundo Cart (2010, p. 29, tradução livre), “no fim dos anos sessenta, a literatura juvenil se 

encontrava em agitado período de transformação, indo de uma literatura que tradicionalmente 

mostrava uma visão alienada da vida para uma que representava com mais foco e firmeza a 

realidade do adolescente americano, que muitas vezes não era agradável”.
158

 Ou seja, 

começava “uma nova era, com uma ficção juvenil moderna e realista”
159

 (CART, 2010, p. 29) 

em oposição ao que o autor chama de “irrealistamente doce romance de ficção romântica”
160

 

(CART, 2010, p. 34), sendo nessa época, também, que temas tabus começaram a ser inseridos 

na literatura para adolescentes. A ficção romântica – que às vezes é, de fato, um pouco irreal – 

obviamente, não deixou de existir, e hoje em dia há a ficção romântica contemporânea, 

estreitamente relacionada com a chamada chick lit
161

, e que Cart claramente vê como uma 

manifestação menor da literatura juvenil.  

A presença da ficção romântica na YAlit é realmente grande. Segundo a Romance 

Writers of America (RWA), esse tipo de obra se define por:  

 

 

                                                           
157

 No original, Cart usa a palavra romance, que parece se referir ao gênero romance, e as narrativas de amor. 

Optei por traduzir o termo como ficção romântica para manter a clareza do texto, uma vez que a tradução 

literal, romance, dá margem para ambiguidades, já que a palavra também serve para denominar a forma 

literária que está sendo trabalhada nessa dissertação. Além disso, o termo foi escolhido para criar uma oposição 

mais clara com a ficção realista. 
158

 No original: “in the late sixties, YA literature was in a hectic period of transformation from a literature that 

had traditionally offered a head-in-the-sand approach to one that offered a more clear-eyed and unflinching 

look at the often unpleasant realities of American adolescent life”. 
159

 No original: “a new age of modern, realistic young adult fiction”. 
160

 No original: “sweetly unrealistic romance novel”. 
161

 Livros voltados para o público feminino, normalmente narrativas de amor em tom leve ou cômico. 
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Uma história de amor central: A trama principal foca em indivíduos se 

apaixonando e lutando para fazer o relacionamento dar certo. A pessoa que 

escreve pode incluir quantas tramas secundárias desejar, desde que a história 

de amor seja o ponto principal do romance. 

Um final otimista e emocionalmente satisfatório: Em um romance de 

ficção romântica, os amantes que se arriscam e lutam um pelo outro e por 

seu relacionamento são recompensados com justiça emocional e um amor 

incondicional.
162

 (ROMANCE WRITERS OF AMERICA, tradução livre) 
 

 

A impressão que fica é que Cart acha que uma obra com essas características não 

aborda a realidade do leitor, e nem pode tocar em temas mais profundos. O que acontece, 

porém, é que romance e realismo se misturam dentro de uma mesma obra – Cart reconhece 

isso, mas parece acreditar que essa é uma ocorrência menos comum.
163

 Na verdade, os temas 

românticos (“se apaixona[r] e luta[r] para fazer o relacionamento dar certo”) costumam 

aparecer entrelaçados aos temas realistas, e o oposto também acontece. É o caso de Reasons I 

Fell for the Funny Fat Friend (2013), de Becca Ann, pseudônimo de Cassie Mae, que conta a 

história de Brody, um adolescente que é apaixonado pela ex-namorada do irmão, e que aceita 

a ajuda de sua nova amiga, Hayley, para conquistá-la; no percurso, ele se apaixona pela sua 

comparsa. O enredo, que não é muito original, seria ideal para uma ficção romântica, mas o 

livro aborda também um tema bastante relevante para os jovens de hoje em dia, a 

autoimagem. A mãe de Hayley é obcecada com a aparência física da filha, que considera 

gorda, e isso afeta a autoestima da menina e a forma como ela se vê. Talvez por não ser 

narrado na perspectiva dela, e sim na de Brody, o livro não se aprofunde tanto nessas 

questões, mas não deixa de retratar a pressão enfrentada pelas meninas para se encaixarem 

nos padrões de beleza, e o quanto isso pode ser nocivo. O próprio Bateria apresenta elementos 

da ficção romântica, pois a doença do irmão e os problemas pelos quais a família de Stephen 

passa não fazem com que o menino pare de se preocupar com sua vida amorosa, e existe um 

“final otimista e emocionalmente satisfatório” para ele e sua namorada, e não só para sua 

família. 

                                                           
162

 No original: “A Central Love Story: The main plot centers around individuals falling in love and struggling 

to make the relationship work. A writer can include as many subplots as he/she wants as long as the love story 

is the main focus of the novel. 

An Emotionally Satisfying and Optimistic Ending: In a romance, the lovers who risk and struggle for each 

other and their relationship are rewarded with emotional justice and unconditional love”. 
163

 O próprio Cart usa os termos romance e realism de forma pouco consistente. Garoto encontra garoto (2003), 

de David Levithan, é descrito na página 160 como “uma boa mistura de realismo e fantasia (a good mixture of 

realism and fantasy)” e na página 95 como um exemplo de “ficção romântica para gays e lésbicas (gay and 

lesbian romances)”, juntamente com Annie on My Mind (1982), de Nancy Garden, que posteriormente vai 

elogiar como um romance que mudou a forma como a homossexualidade era representada na YAlit. 
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É difícil encontrar um romance infanto-juvenil que se encaixe completamente na 

definição de ficção romântica da RWA, porque as narrativas para crianças e adolescentes 

costumam trazer algum tipo de aprendizado que também tem grande valor dentro do enredo. 

Fora isso, na ficção romântica, a “transgressão e a mistura de gêneros se tornou lugar 

comum”.
164

 (CART, 2010, p. 95, tradução livre). Além de as duas aparecerem, muitas vezes, 

juntas, outro aspecto deve ser levado em consideração ao se tratar das ficções romântica e 

realista. Se a literatura juvenil está intimamente ligada à empatia e à identificação entre o 

leitor e as personagens, da mesma forma que nenhum assunto deveria ser muito sério ou 

muito polêmico para ela, nenhum assunto deveria ser muito “bobo” ou sem importância, ainda 

mais se estiver diretamente ligado à experiência adolescente. 

Dessa forma, no que tange a YAlit, seria melhor considerar a ficção romântica não 

como um subgênero independente, mas como uma possibilidade temática, que pode ocorrer 

tanto na ficção realista como na imaginativa – e o que definiria se a narrativa é uma ficção 

romântica realista seria a ambientação, já que o romance também pode acontecer em cenários 

imaginativos. Vale chamar atenção para a opinião expressa por Cart (2010, p. 32, tradução 

livre) de que “a totalidade da missão do romance realista” é que ele “deve representar não só 

circunstâncias da vida real – problemas, se assim quiser descrevê-las – mas também pessoas 

reais que vivem em cenários reais”,
165

 mas a vida real não é feita só de problemas de impacto 

social, e nem são eles a única coisa que aflige as pessoas e, em especial, os adolescentes. Ir 

bem na escola, fazer amigos, se apaixonar pela primeira (ou segunda, terceira...) vez são 

coisas que fazem parte da vida dos jovens e podem, sim, ser fontes de conflito, além de se 

encaixarem no aspecto de “construção da própria identidade”, da vida em família e da vida 

com os demais, levantado por Huck et al. como um dos elementos que caracterizam a 

literatura infanto-juvenil realista. 

Esse primeiro item da divisão temática é, talvez, o mais produtivo na literatura juvenil 

atual. Um bom exemplo é Naomi & Ely e a lista do não beijo (N&E, 2007), de David 

Levithan e Rachel Cohn. Existe um romance entre Ely e o ex-namorado de Naomi, Bruce II, e 

entre a menina e o novo porteiro da noite, Gabriel; além disso, a mãe de Naomi nunca superou 

o fato de o pai ter cometido adultério com uma das mães de Ely,
166

 entrando em depressão por 

causa disso. Ainda que esses sejam elementos importantes da história, o foco principal é a 

briga entre Naomi e Ely, melhores amigos desde a infância, após este beijar o namorado 
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 No original: “genre bending and blending have become commonplace”. 
165

 No original “the totality of the realistic novel’s mission: it must portray not only real-life circunstances – 

problems, if you must – but also the real people living in real settings”. 
166

 Na história, Ely é criado por duas mulheres. 
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dela,
167

 e como isso é visto pelas outras pessoas – a história é narrada de diferentes 

perspectivas. Apesar de o enredo da história ter como ponto de partida conflitos amorosos, e 

de eles estarem presentes ao longo de toda a narrativa, o romance não vai deixar de abordar, 

de forma realista, questões relacionadas ao crescimento pessoal e relacionamentos humanos 

de uma forma geral – o que vai se repetir em outras obras da YAlit, incluindo 

Bildungsromane. Em N&E, chama atenção, em especial, o processo de autoconhecimento e 

amadurecimento de Naomi, que precisa finalmente entender e aceitar que ela e Ely não terão 

uma família juntos – apesar de saber que o amigo é homossexual, ela tinha certeza de que eles 

se casariam um dia e estava guardando sua virgindade para ele. Ao mesmo tempo, acaba 

revendo o rumo que sua vida estava seguindo e percebe que precisa tomar uma atitude e 

mudar as coisas. 

Ao final de Naomi & Ely, vemos os dois retomarem a amizade, mas não vemos a 

resolução de todos os conflitos, e ficamos sem saber ao certo se Naomi vai ou não conseguir 

seguir em frente com seus planos. Esse tipo de conclusão, em que vemos apenas a tomada de 

decisão e o impulso inicial de mudança, tem se tornado comum na literatura juvenil – 

podemos mencionar Nick e Norah: uma noite de amor e música (2006) e Dash & Lily’s Book 

of Dares (2010), também de Levithan e Cohn, além de Teorema Katherine (2006), de John 

Green – e convive com os finais mais tradicionais, que encerram os conflitos de forma 

definitiva. Os dois tipos de final, porém, demonstram a grande presença do otimismo na 

literatura infanto-juvenil. Não que finais tristes sejam inexistentes – o livro de Cart e o artigo 

de Gurdon trazem vários exemplos de livros, de diferentes épocas da história dessa literatura, 

que não têm um final feliz –, mas o próprio conceito de final feliz é subjetivo. The Chocolate 

War (1974), de Robert Cormier, é constantemente visto como um exemplo de livro com um 

final “triste”, que mostra que na vida nem tudo pode ter uma resolução positiva. Trites, 

porém, vê uma redenção no final do romance, porque “pelo menos um dos personagens do 

romance teve a oportunidade de crescer”
168

 (TRITES, 2000, p. 15, tradução livre), 

oportunidade que também é estendida ao leitor. Se a definição de final feliz for o “felizes para 

sempre”, com resolução total dos problemas, então muitos livros não se encaixam nesse 

padrão. Seria o caso de A culpa é das estrelas (2012), de John Green: não só Augustus morre, 

como o leitor sabe que é só uma questão de tempo para que isso aconteça com Hazel. Por 

outro lado, a protagonista aprende a lidar com o luto e a superar os medos que tinha em 

                                                           
167

 Naomi e Ely têm uma lista de pessoas que são “fora de limites”, para evitar conflitos e preservar a sua 

amizade. 
168

 No original: “at least one character in the novel was given the opportunity to grow”. 
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relação à própria morte, passando também a valorizar e aproveitar o que tinha vivido e ainda 

poderia viver – bastante diferente da menina que era no início do romance e que passava os 

dias em seu quarto lendo o mesmo livro repetidas vezes. O mesmo acontece em Vantagens, 

sendo o momento em que Charlie relembra seu maior trauma justamente o que faz com que o 

menino ganhe uma maior compreensão de si e resolva “participar” da vida ativamente.   

O que parece ser comum aos diferentes finais da literatura infanto-juvenil é uma 

tendência para a esperança, mesmo quando a conclusão parece triste. Talvez isso se dê porque 

a esperança esteja no próprio ato de ler, na busca, por parte do leitor, pela identificação e do 

seu lugar no mundo. Para Chambers, a leitura muitas vezes traz uma epifania, que segundo ele 

é “[p]assar a saber de forma consciente algo que você não sabia que já sabia. A sabedoria de 

que ‘eu sou e estou no mundo’, e que eu não estou sozinho”
169

 (2010, p. 272, tradução livre), 

o que pode ser complementado pela ideia de que “a vida, mesmo em seus momentos mais 

sombrios, pode ter em si a promessa da esperança e de mudanças positivas – especialmente 

quando lemos sobre ela com o coração e a mente abertos, com atenção intelectual e empatia 

emocional”
170

 (CART, 2010, p. 136, tradução livre). Outra possibilidade para essa tendência é 

o já mencionado conservadorismo presente nessa literatura, e da ideologia que ela carrega. 

Como aponta Roberta Trites, “[o] romance juvenil se constitui como um gênero exatamente 

porque, enquanto um gênero, busca demonstrar a habilidade dos personagens de 

amadurecerem e passar a aceitar o ambiente em que vivem”
171

 (2010, p. 19, tradução livre), 

tendendo também para a reconciliação. Esse conservadorismo pode ser observado nas 

considerações de Maria Turchi sobre o livro Tudo ao mesmo tempo agora (2004), de Ana 

Maria Machado.
172

 Para a autora, “o livro [de Machado] oferece ao leitor uma possibilidade 

criativa de construção da subjetividade na formação de valores mais permanentes e sólidos”, 

com ações que “representam uma possibilidade de crescimento, aprendizagem e formação de 

valores humanos” (TURCHI, 2008, p. 214), numa espécie de resistência ao conceito de 

“modernidade líquida” de Bauman, que “remete à fluidez das coisas que nos envolvem na 

contemporaneidade [na qual] os valores morais se enfraquecem em sua coerência” (TURCHI, 

2008, p. 212). Com isso, Turchi está retomando a função educativa dessa literatura, sendo 

que, para ela, nesse contexto de “liquidez”, “educar é remeter ao passado, à memória, às 

                                                           
169

 No original: “[c]oming to know consciously something that you didn’t know you already knew. The 

knowledge being that ‘I am’, and that I am not alone”. 
170

 No original: “life, even at its darkest, can hold the promise of hope and positive change – especially when we 

read about it with open minds and hearts, with intellectual attention and emotional empathy”. 
171

 No original: “[t]he Young Adult novel [came] into being as a genre precisely because it is a genre predicated 

on demonstrating characters’ ability to grow into an acceptance of their environment”. 
172

 É interessante, aqui, observar o título do texto, “Uma aposta na esperança: ética e valores na formação do 

sujeito”. 
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ideias possíveis e impossíveis de identidade e de formação cultural humana” (TURCHI, 2008, 

p. 214). Apesar de ela estar falando de um livro específico, essa possibilidade de construção 

da subjetividade e dos valores parece fazer parte do projeto da literatura juvenil de uma 

maneira geral, e combina também com a ideia exposta por Trites (2000, p. 20, tradução livre) 

de que “de fato, adolescentes não chegam ao amadurecimento em um romance juvenil até que 

eles atinjam a reconciliação com os poderes das instituições sociais com as quais precisam 

interagir para sobreviver”
173

 e por Chambers (2010, p. 280, tradução livre) de que “essa é uma 

literatura que inevitavelmente se ocupa, tanto em sua função quanto por causa de seus leitores 

pré-adultos, com o desenvolvimento da consciência humana e da percepção moral”,
174

 o que 

envolve os valores socialmente desejáveis e a imagem de nossa sociedade que se deseja 

projetar na literatura infanto-juvenil. Essas afirmações podem ser um pouco generalizantes, ou 

não constituir mais a norma da literatura juvenil, mas são, sim, aspectos presentes nesse tipo 

de obra – e, de certa forma, qualquer obra que proponha uma reconciliação. 

As questões abordadas até aqui são elementos que podem ser observados na literatura 

juvenil dos últimos anos. Foram descritos aqui os aspectos mais gerais sobre essa produção, 

evitando uma classificação e definição mais “rígida”, não só por ser algo difícil de 

estabelecer, mas por se tratar de uma literatura altamente mutável. Em 2003, Colomer levanta 

a ideia de que “a narrativa infantil e juvenil [havia se modernizado] substantivamente nos 

últimos vinte anos, para poder adequar-se à mudança produzida nas condições de recepção de 

seus destinatários” (COLOMER, 2003, p. 14). De fato, a literatura infanto-juvenil está sempre 

se transformando, se reinventando, já que “uma característica central da literatura da 

juventude seria ter como finalidade descrever e identificar o que é juventude”
175

 

(CHAMBERS, 2010, p. 273). A adolescência e o ser adolescente são conceitos que mudam 

com o tempo, e a literatura precisa acompanhar isso. Levando isso em consideração, creio que 

o que foi aqui discutido fornece uma boa base para que possa ser iniciada a análise de Bateria, 

e a discussão do modelo de Bildungsroman na literatura juvenil. 
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 No original: “indeed, adolescents do not achieve maturity in a YA novel until they have reconciled 

themselves to the power entrailed in the social institutions with which they must interact to survive”. 
174

 No original: “this is literature inevitably concerned both in its functions and in its pre-adult readers with the 

development of human consciousness and moral perception”. 
175

 No original:  “a central feature of youth literature would be its purpose in describing and identifying 

youthness”. 
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4 O BILDUNGSROMAN JUVENIL REALISTA E SEU SUJEITO 

 

“[De] vez em quando, não fazemos a escolha 

mais segura quando temos 13 anos.” 

Jordan Sonnenblick
176

 

 

Como pôde ser visto na análise de Apanhador, quando se fala da literatura 

contemporânea, estamos falando de obras que representam um sujeito pós-moderno. Não seria 

diferente na literatura juvenil, já que é possível ver “o adolescente como o sujeito 

contemporâneo por excelência” (COUTINHO, 2005, p. 20-21). Trites (2000, p. 16, tradução 

livre) afirma que:  

 

 

o romance juvenil, com seus questionamentos acerca das instituições sociais 

e de como elas constroem indivíduos, não foi possível até que a chegada da 

era pós-moderna influenciasse os autores a explorar o significado de definir 

pessoas como sujeitos socialmente construídos ao invés de indivíduos 

independentes ligados por suas identidades.
177

  

 

 

Ou seja, o romance juvenil realista trataria, então, justamente da pós-modernidade e da 

forma como a mudança de valores trazida por ela afeta as condições do sujeito nela inserido. 

De qualquer forma, a literatura juvenil mantém, sim, uma relação com o atual contexto sócio-

histórico, seja para reafirmá-lo ou negá-lo, e isso porque “o realismo contemporâneo foca nos 

problemas e questões de viver nos dias de hoje” (HUCK et al, 2001, p. 402, tradução livre).
178

 

Ao longo da análise, buscarei mostrar como a pós-modernidade está presente nessas obras, e o 

que essa presença significa para a literatura juvenil. 

Esse foco nos problemas dos dias de hoje tem reflexos também na temática da YAlit. 

No capítulo anterior, defendi que nenhum assunto deveria ser pequeno ou grande demais para 

essa literatura, e é isso o que se vê na prática. Sendo assim, vamos ter Bildungsromane 

juvenis que vão tratar de problemas sociais e assuntos polêmicos, como doenças na família e 

morte, alcoolismo, suicídio e bullying, para citar apenas alguns. Vemos, então, a primeira 
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 No original: “[E]very once in a while, you don’t make the safest choices when you’re thirteen”. 

(SONNENBLICK, 2004, p. 167-168) 
177

 No original: “the YA novel, with its questioning of social institutions and how they construct individuals, was 

not possible until the postmodern era influenced authors to explore what it means if we define people as 

socially constructed subjects rather than as self-contained individuals bound by their identities”. 
178

 No original: “contemporary realism focuses on the problems and issues of living today”. Em seu livro, Huck 

et al. falam especificamente sobre literatura infantil, mas sua definição para essa literatura é um tanto ampla, já 

que analisam obras que outros autores classificam como juvenis e oferecem indicações de leitura para alunos 

nos anos finais do ensino fundamental, que já não fazem parte do grupo de leitores implícitos da literatura 

infantil. Além disso, como indicado anteriormente, as duas literaturas têm muitas características em comum, e, 

por isso, usarei algumas das características apontadas por elas que julgo ter aplicação nos dois casos. 
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diferença entre essas obras e o modelo clássico do romance de formação. Se olharmos 

AAWM e Grandes esperanças, perceberemos que o mote inicial é a insatisfação do sujeito 

com a sociedade, normalmente ligada à classe social. Na literatura juvenil, porém, o que 

ocorre é que o jovem é posto em contato com alguma situação adversa que desestabiliza o seu 

eu e a forma como se relaciona com seu meio, o que depois chamarei de evento inicial: ou 

seja, o que dá início à narrativa é algo externo à personagem. Isso não quer dizer que a 

insatisfação com a sociedade não possa ser encontrada na literatura juvenil: um bom exemplo 

é The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian [2007 – O diário absolutamente 

verdadeiro de um índio de meio-expediente, no Brasil],
 
 de Sherman Alexie, em que o 

protagonista, Arnorld Spirit Junior, decide ir para uma escola de brancos fora de reserva em 

que foi criado após um professor dizer que “a única coisa que estão ensinando a vocês é como 

desistir” e que “você tem que pegar a sua esperança e ir para um lugar onde outras pessoas 

também têm esperança” (ALEXIE, 2009, p. 42; 43, tradução livre).
179

 A fala do professor 

corrobora uma insatisfação que o próprio jovem sentia, mas, mesmo no livro de Alexie, a 

insatisfação de Arnold com seu meio não deixa de estar relacionada a problemas maiores do 

que o desejo de aprimoramento pessoal, assim como a insatisfação de Wilhelm com as 

condições da burguesia, sendo que o problema do alcoolismo entre os índios americanos e as 

péssimas condições às quais estes são submetidos perpassam toda a obra e são determinantes 

para a forma como o menino constrói sua identidade e se relaciona com o mundo.  

Não é possível afirmar que há uma unidade nos Bildungsromane juvenis em relação à 

temática, já que vão existir alguns livros em que o amadurecimento é impulsionado por 

questões mundanas, como uma briga entre amigos, tal qual acontece em Naomi & Ely.
180

 Por 

vezes, teremos também problemas pessoais e não sociais, como no caso do livro em que 

focarei a maior parte da análise, Bateria, garotas e a torta perigosa (BGTP), que gira em 

torno da doença do irmão do protagonista. Mesmo que não haja uma unidade entre eles, é 

possível perceber que esses romances se aproximam do que podemos ver em Apanhador. 

Apesar de, no livro de Salinger, problemas sociais serem mencionados apenas de passagem, 
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 No original: “the only things you kids are being taught is how to give up” e “you have to take your hope and 

go somewhere where other people have hope”. 
180

 Naomi & Ely se utiliza de narradores alternados para contar a história, mas ao contrário dos outros livros 

conjuntos de Cohn e Levithan, em que a perspectiva sempre é de um dos protagonistas, aqui temos amigos e 

vizinhos que também mostram os efeitos da briga entre os dois personagens e trazem seus próprios dilemas 

para a narrativa. Isso torna difícil afirmar com certeza que a obra é um Bildungsroman, e, na verdade, uma 

classificação mais precisa demandaria um trabalho à parte, primeiramente porque pede que se repense a 

questão da autorreflexão da personagem, e, além disso, os conflitos dos protagonistas diferem em sua natureza, 

com a narrativa de Ely estando mais próxima de uma ficção romântica. Por outro lado, o livro tem muitos dos 

traços encontrados em romances de formação juvenis, em especial a trajetória de Naomi, e, por isso, utilizarei 

alguns exemplos do livro. 
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fica claro que, mais do que um sujeito insatisfeito com uma sociedade que não acomoda suas 

ambições, temos um sujeito adolescente que se vê em confronto com a adversidade e com os 

problemas da condição humana, percebendo que o mundo não é como deseja, e, tampouco, 

perfeito. O protagonista do Bildungsroman juvenil, então, é confrontado com a realidade. 

De qualquer forma, permanece o fato de o romance de formação existir relativamente 

isolado do contexto histórico. Grande parte da literatura juvenil realista, na verdade, parece 

existir dentro de uma bolha atemporal,
181

 em que seus personagens e sua trama podem ser 

movidos anos, e até décadas, no tempo sem que a narrativa se prejudique – muitas, inclusive, 

não apresentam nenhuma datação específica. Existem algumas exceções, como é o caso de 

Vantagens, em que a história se passa entre 1991 e 1992, mas fica a impressão de que, caso as 

referências culturais fossem mudadas, a história poderia se passar em qualquer época. O que 

tende a datar essas obras, na verdade, são justamente as referências à cultura pop, o que se 

configura em um desafio para os autores: Trites (2000, p. 82) discute a ideia de Caroline Hunt 

de que obras juvenis podem e tendem a se tornar obsoletas em um curto espaço de tempo, já 

que a cultura adolescente muda rapidamente. Talvez seja por esse motivo que muitos autores 

preferem usar referências que não são tão comuns ao horizonte de seus leitores implícitos, 

como é o caso dos livros que Charlie lê em Vantagens, e de Thirteen Reasons Why (2007, Os 

13 porquês, no Brasil). O autor do romance, Jay Asher, afirma que escolheu fazer com que 

sua protagonista, Hannah, contasse a história por meio de fitas cassete justamente porque elas 

são obsoletas: “[c]om a tecnologia mudando tão rapidamente, é impossível para um romance 

ambientado no presente se manter atual se as suas personagens usam as ferramentas mais 

recentes. (...) Quando algo é ultrapassado mas as personagens tem consciência disso, o livro é 

automaticamente atual” (ASHER, 2008, p. 222, tradução livre).
182

 Bateria também se encaixa 

nesse padrão, pois apesar de sua banda favorita ser bastante conhecida, Steven Alper, o 

protagonista da narrativa, fala muito mais de sua paixão por jazz – chegando até a corrigir 

Jeffrey, seu irmão, dizendo que é um astro do jazz, não do rock. BGTP é ainda um desses 

                                                           
181

 Obviamente, existem exceções. David Levithan escreveu Love Is the Higher Law, que trata do impacto do 11 

de setembro na vida de três adolescentes, e ele não foi o único autor a escrever sobre o acontecimento. É 

interessante mencionar que alguns livros podem se tornar datados como um reflexo das mudanças sociais, pois 

podem trazer alguns preconceitos e ideias que antes eram socialmente aceitos, mas que não se espera mais 

encontrar na literatura para crianças e adolescentes de hoje. 
182

 No original: “[w]ith technology changing so fast, it’s impossible for a present-day novel to stay current if 

your characters use the most up-to-date material. (...) When something is out-of-date but the characters know 

it, the book is suddenly up-to-date”. O risco de referências ultrapassadas, como bem lembra Trites (2000, p. 

82), é que, dependendo da forma como são usadas, estas podem se tornar totalmente irreconhecíveis para o 

leitor e dificultar a leitura, tornando-a menos atraente. Existe, porém, uma outra justificativa para seu uso, que 

seria uma ampliação do aspecto educacional da literatura juvenil, buscando introduzir o leitor a esse material, 

já que, normalmente, as músicas e obras mencionadas são clássicos e/ou consideradas de qualidade superior ao 

que o jovem consome por conta própria.  
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livros que se passa em uma época não especificada, como fica evidente quando o protagonista 

diz que “[m]esmo que eu viva até os 175 anos, nunca esquecerei o dia 7 de outubro deste ano” 

(SONNENBLICK, 2006, p. 23),
183

 sem especificar a que ano se refere.  

O 7 de outubro é uma data importante para a narrativa, pois é o dia que o Steven que 

narra a história – no dia de sua formatura na middle-school – escolhe para o início dos eventos 

que deseja relatar, o dia em que sua família descobriu que Jeffrey estava com câncer. A 

escolha do menino vai marcar ao mesmo tempo uma continuidade e um rompimento com a 

tradição do Bildungsroman em língua inglesa. Por um lado, temos aqui a ideia do “dia 

memorável” de Dickens, muito comum na literatura juvenil, na qual às vezes um dia é tudo o 

que se tem como tempo de ação. Mas, se é verdade que o modelo de Dickens de uma cadeia 

de dias significativos e importantes para a formação também pode ser vista na YAlit (a 

exemplo de BGTP e Part-Time Indian), o “dia memorável” aqui ganha um significado extra, 

já que vai impulsionar o enredo no lugar do impulso egoísta presente nos exemplos de 

literatura adulta analisados. O primeiro capítulo de Bateria funciona como um prólogo, 

estabelecendo a relação entre os dois irmãos, mostrando que Steven vê no caçula uma criança 

irritante que o faz passar vergonha e com quem tem pouca paciência. Apesar de Jeffrey 

continuar irritando seu irmão, a relação entre os dois se aprofunda ao longo do livro por conta 

da doença do menino mais novo. O dia em questão marca uma quebra na rotina, a inserção de 

um elemento inesperado que vai fazer com que o protagonista reflita sobre si e se posicione 

frente às coisas, até apresentar um grau elevado de maturidade. O egoísmo ainda pode 

aparecer como um traço do protagonista (voltarei a esse ponto mais adiante), mas, na maioria 

dos casos, ele não vai se manifestar como um impulso antissocial que deve ser controlado, 

como o desejo de ser um gentleman de Pip, nem mesmo vai ser a fonte de conflito da 

narrativa. Nos romances juvenis, temos, no lugar disso, situações que pegam os protagonistas 

de surpresa e os deixam sem ação: seu melhor amigo beijar seu namorado, como em N&E, 

um pedido de divórcio surpresa, como em The DUFF (2011), ou se mudar para o subúrbio e 

descobrir que não ter uma religião definida afeta a sua vida social, como em Are You There, 

God? It’s Me, Margaret (1970, Você está aí, Deus? Sou eu, Margaret, em português). Essa 

mudança, porém, já estava anunciada em ACC: o desejo de ser o apanhador no campo de 

centeio configura um impulso egoísta e antissocial, mas só aparece quase no final da 

narrativa. Apesar de ser a representação do estágio em que o protagonista se encontra antes 

que chegue ao aprendizado, o que vai impulsionar a narrativa é a fuga da escola, uma quebra 
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 No original: “[i]f I live to be a hundred and seventy-nine, I will never forget October 7
th

 of this year”. 

(SONNENBLICK, 2004, p. 13) 



108 
 

na rotina e no padrão de comportamento de Holden. O evento inicial deveria fazer o 

protagonista repensar sua vida, mas, em muitos casos, ele se recusa a realizar esse processo. O 

romance, então, vai acompanhar o trajeto da personagem até que ela chegue a esse ponto, ou 

ele se torne inevitável. 

No caso de Bateria, Steven passa pelas cinco fases do luto: negação, raiva, barganha, 

depressão e aceitação. A diferença é que o segundo estágio, a raiva, se estende por vários 

momentos do livro, com uma especial proeminência depois da fase da barganha. Cada uma 

das fases vai mudar a forma como o menino lida com a doença do irmão e dar sequência a sua 

jornada rumo ao amadurecimento. Então, a negação vai marcar o momento em que Steven se 

recusa a encarar a realidade, mas este não será o seu fim. É interessante, aqui, notar que, tal 

como Pip, no auge de sua vida de gastos, sabia que havia sido injusto com Joe e que era uma 

má influência para Herbert, Steven não é insensível aos problemas de seus pais e entende que 

a situação de seu irmão pede que ele mude algumas atitudes. No entanto, é como se ele só 

pudesse ver o acontecimento com mais clareza e realmente entender seu lugar e seu papel em 

tudo depois de decorrido certo tempo: 

 

 

Mãe, TODOS nós estávamos ocupados demais para perceber. Não foi só 

você. Ele até me disse hoje de manhã que estava com frio e que suas partes 

doíam, e só pensei que era Jeffrey sendo Jeffrey. Fiquei chateado de ele ter 

interrompido meu treino para pedir café da manhã. Meu próprio irmão... e 

tudo o que ele queria era mingau de aveia. (SONNENBLICK, 2006, p. 46, 

grifos do original)
184

  

 

 

Nessa passagem, temos a resposta de Steven aos comentários de sua mãe, que se sente 

culpada por não ter percebido os indícios da doença de Jeffrey, o que mostra que o menino é 

capaz de se sensibilizar com a dor dela e oferecer conforto. Logo em seguida, porém, o 

cenário muda. Quando conversa com os pais sobre as mudanças no cotidiano familiar e o fato 

de que a mãe terá que levar o irmão semanalmente para Filadélfia, Steven tem um ataque de 

raiva:  

 

 

Por favor, acalme-se, Steven. Todos vamos ter que fazer uns ajustes. 

Ajustes? AJUSTES? (…) Descobrir que seu irmão tem leucemia – 

supostamente – e que sua mãe agora está desempregada e que eles vão sair 

                                                           
184

 No original: “Mom, we were ALL too busy to notice. It’s not just you. He even told me this morning that he 

was cold and his parts hurt, and I just thought he was Jeffrey being Jeffrey. I was bummed that he interrupted 

my practicing to ask for breakfast. My own brother… and all he wanted was some oatmeal” 

(SONNENBLICK, 2004, p. 41, grifos do original). No livro, todos os diálogos aparecem em itálico. Sendo 

assim, não indicarei mais a presença de grifos nesse contexto. 
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da cidade de manhã, deixando você e seu pai para morrerem de fome 

sozinhos, não é um ajuste. 

Steven! Não se trata de você. Como acha que seu irmão está se 

sentindo agora? 

Então tive outro desses novos silêncios desesperados. Até que tive que 

fazer uma pergunta que não tinha me ocorrido. Hmmm... Mãe? Quanto o 

Jeffy sabe? (SONNENBLICK, 2006, p. 48)
185

 

 

 

O comentário da mãe chamando atenção para o seu egoísmo faz o menino focar no 

que importa, mas só a princípio, já que o capítulo conclui com ele sozinho em seu quarto 

demonstrando certo ressentimento ao falar “Adivinha só, mãe! Vou ser a estrela do meu show 

de primavera” (SONNENBLICK, 2006, p. 49).
186

 Por um certo tempo no romance, Steven 

vai oscilar na forma como lida com a doença de Jeffrey, mostrando que não tem uma 

compreensão total do que está acontecendo. Um exemplo são as relações com a família, nas 

palavras do próprio menino: “eu era sempre o irmão mais velho perfeito de Jeffrey, o colega 

silencioso do microondas que meu pai parecia querer, e completamente sarcástico e terrível 

com a minha mãe. Não me pergunte por que eu despejava tudo nela, mas fazia isso” 

(SONNENBLICK, 2006, p. 76).
187

 O protagonista de Bateria não vai ser o único a 

demonstrar oscilações em seu comportamento. Em Vantagens, Charlie fala muito em 

“participar” da vida, mas, mesmo quando faz amigos e começa a ter uma vida social, a 

posição que ele assume é de espectador, uma posição passiva, e só ao final é que ele parece 

realmente entender que, para participar, ele precisa se posicionar ativamente. 

A fase da negação e a primeira manifestação da raiva tomam pouco tempo da história, 

assim como a barganha. Essa última, porém, é importante, pois o sentimento de impotência do 

protagonista, que não é capaz de manter as promessas que faz para Deus em troca da 

recuperação do irmão, vai se repetir no estágio da depressão, que o menino adentra após ver 

seu pai chorando enquanto analisa uma pilha de papéis, que depois ele descobre ser os recibos 

do hospital e as contas do pai que revelam para Steven os problemas financeiros da família. 
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 No original: “Please calm down, Steven. We are all going to have a big adjustment to make.  

Adjustment? ADJUSTMENT? (…) Finding out your brother has leukemia – supposedly – and that 

your mom is now unemployed and that they’re running off to the city in the morning, leaving you and your 

father to starve to death alone is not an adjustment. 

Steven! This isn’t about you. How do you think your brother feels right now? 

Then we had another one of these new, despairing silences. Until I had to ask a question that 

somehow didn’t occur to me. Ummm… Mom? How much does Jeffy know?” (SONNENBLICK, 2004, p. 43-

44). 
186

 No original: “Guess what, Mom? I’m going to be the star of my spring concert” (SONNENBLICK, 2004, p. 

45). 
187

 No original: “I was always the perfect big brother to Jeffrey, the silent microwave-oven mate that my dad 

seemed to want, and completely sarcastic and horrible to my mom. Don’t ask me why I dumped everything on 

her, but I did” (SONNENBLICK, 2004, p. 79). 
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Tá legal, então estávamos perdendo dinheiro rapidinho, meu pai 

estava desmoronando como um bolinho murcho e meu irmão podia morrer. 

Realmente, o que eu poderia fazer com isso? Na hora, a única resposta que 

me ocorreu foi “Nada”. 

Fui para o andar de cima para me preparar pra dormir, e um novo 

slogan obsessivo começou a passar pela minha cabeça. Era assim: “Tá legal, 

agora vou escovar os dentes. Mas o Jeffrey pode morrer, então que sentido 

tem isso? (...) Ficaremos sem teto a qualquer hora – então, qual o sentido 

disso? (...)” (...) E esse foi só o começo da minha fase depressiva Qual o 

Sentido Disso? (SONNENBLICK, 2006, p. 134-135)
188

 

 

 

Esses pensamentos passam a acometer Steven ao longo de seus dias e, como se isso 

não bastasse, o menino começar a ter pesadelos com a morte do irmão. As coisas vão começar 

a tomar um rumo mais positivo após mais uma visita do menino à psicóloga da escola.  

Inicialmente, Steven pediu para vê-la apenas para fugir do professor de estudos 

sociais, que começou a perguntar sobre sua situação familiar após o menino dormir em aula, 

mas, ao chegar para sua consulta, acaba se abrindo com a Sra. Galley, em quem estava 

começando a confiar. 

 

 

Falei por pelo menos mais meio período (...). No fim, disse a ela como 

me sentia fora de controle – como se não pudesse alterar nenhum dos 

problemas que estavam à minha volta. 

Não posso agitar uma varinha mágica e fazer Jeffrey melhorar. Não 

posso ligar para o meu banqueiro na Suíça e conseguir uma transferência 

eletrônica de uns milhões de dólares para a conta dos meus pais. Não posso 

nem fazer minha família de SENTIR melhor com nada. Só o que faço é ficar 

amuado, chorar e gritar com os meus pais. 

Mas você não TEM que fazer sua família se sentir melhor. Sei que 

Jeffrey deve apreciar todo o tempo que você brinca com ele, e vi, quando 

conversei com sua mãe, que ela estava muito orgulhosa de como você tem 

sido responsável. Mandando embora a professora particular de 

matemática... foi preciso muita coragem mesmo. (...) 

É, mas não mudei as RAÍZES dos problemas. Não posso mudar a 

situação básica.  

Bem, Steven, agora tenho que te mandar de volta para a aula, (...) 

[m]as quero que você fique com uma coisa para pensar: em vez de ficar 

agoniado com as coisas que você não pode mudar, por que não tenta 
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 No original: “OK, so we were losing money hand over fist, my dad was crumbling like a day-old scone, and 

my brother might die. Really, what could I do about any of it? At the moment, the only answer I could come up 

with was ‘Nothing.’ 

I went upstairs to get ready for bed, and a new obsessive slogan started running through my mind. It 

worked like this: ‘OK, I’ll brush my teeth now. But Jeffrey might die, so what’s the point? (…) We’re going to 

be homeless any minute – so what’s the point? (…)’ (…) And that was just the start of my depressing What’s 

the point? period” (SONNENBLICK, 2004, p. 150). 
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trabalhar as coisas que você PODE mudar? (SONNENBLICK, 2006, p. 

162-163)
189

 

 

 

Os problemas do menino não se resolvem magicamente, mas, a partir desse momento, 

o conselho da Sra. Galley, pensar no que ele pode fazer, se torna mais forte do que o “qual o 

sentido de...” em sua mente e começa a guiar suas ações. É assim que o menino chega ao que 

seria a última fase do luto, a aceitação, mas, em Bateria, Steven não aceita simplesmente a 

realidade da situação e se prepara para possíveis perdas, mas sim assume seu papel como um 

sujeito ativo e passa a agir. Retomando o que foi visto na análise de Apanhador, o maior 

inimigo do sujeito da pós-modernidade é a inatividade, a passividade. 

A YAlit costuma problematizar isso ao representar comportamentos e atitudes 

escapistas, que devem ser deixadas para trás por seu protagonista em seu percurso de 

amadurecimento. Um dos exemplos mais explícitos pode ser visto em The DUFF (2001),
190

 

de Kody Keplinger. Após sua mãe pedir o divórcio, e seu pai, um ex-alcoólatra, voltar a 

beber, Bianca entra em um relacionamento puramente físico com Wesley, o menino 

mulherengo de sua escola que ela odeia. Na primeira vez que beija o rapaz, a menina percebe 

que conseguiu se distrair de seus problemas, e passa a desejar reviver essa sensação. 

Conforme a sua situação familiar piora, ela se afasta das amigas e passa cada vez mais tempo 

com Wesley – uma relação que a faz se sentir ao mesmo tempo viva e envergonhada – e a 
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 No original: “I talked for another half-period, at least (…). At the very end, I summed up by telling her how 

out of control I felt – like I couldn’t affect any of the problems that were all around me. 

I can’t wave a wand and make Jeffrey better. I can’t call my Swiss banker and have him wire-transfer 

a couple million dollars to my parents’ account. I can’t even make my family FEEL better about anything. All I 

do is sulk, cry, and yell at my parents. 

But you DO make your family feel better. I know Jeffrey must appreciate all of the playtime you spend 

with him, and I could tell when I talked to your mother that she was very proud of how responsible you have 

been. Sending away your math tutor – that took real courage. (…) 

Yeah, but I can’t change all the ROOTS of the problems. I can’t change the basic situation. 

Well, Steven, I have to send you back to class now, (…) [b]ut I want to leave you with one thing to 

think about: Instead of agonizing about the things you can’t change, why don’t you try working on things you 

CAN change?” (SONNENBLICK, 2004, p. 183-184) A tradução para o português transformou “But you DO 

make your family feel better” (Mas você FAZ a sua família se sentir melhor) em “Mas você não TEM que 

fazer sua família se sentir melhor”. Em inglês, a conselheira chama a atenção de Steven para o fato de que 

pequenos gestos contam, e que ele é, sim, capaz de impactar sua realidade de forma significativa (lição que ele 

irá aprender), enquanto na tradução ele é eximido de fazer a sua parte de forma a melhorar sua situação 

familiar, o que não parece se encaixar com as afirmações subsequentes.  
190

 No Brasil, o livro manteve seu nome original, perdendo apenas o artigo. DUFF é uma gíria, e a sigla significa 

“designated, ugly, fat, friend”, ou “o(a) amigo(a) feio (a) e gordo(a) do grupo” – o que não quer dizer que a 

pessoa é realmente feia, mas sim que é a menos atraente do grupo, e, com isso, enfatiza a beleza dos outros 

membros. Wesley diz para Bianca logo no começo do livro que ela é uma DUFF, o que mexe com a 

autoestima da menina e tem um fator determinante no afastamento entre ela e suas amigas. Daí surgirá um 

apelido para a menina, duffy, que Wesley usará por quase todo o livro, causando extremo desconforto em 

Bianca – tanto que uma das coisas que a menina fará em seu momento de tomada de decisão é falar para ele o 

mal que o apelido lhe faz. 
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primeira coisa que a menina faz quando finalmente toma o controle da situação é pôr fim a 

esse envolvimento. 

Nem todos os livros são tão explícitos ou mostram o comportamento escapista de 

forma tão constante, deixando-o transparecer apenas em episódios isolados. É o caso de 

BGTP, em que ele não se faz tão presente, mas está lá. Em princípio, seria possível pensar que 

o ato de tocar bateria representaria um desses episódios, já que Steven transforma sua 

frustração e sua raiva em dedicação e ensaio, ao mesmo tempo em que deixa de lado suas 

obrigações escolares. Ele mesmo diz que “Como sempre, tocar bateria era minha grande 

válvula de escape de toda essa realidade” (SONNENBLICK, 2006, p. 81).
191

 Porém, o 

menino enfatiza que “[o]s ensaios e os momentos de treino sozinho eram como ilhazinhas de 

‘Tudo bem’ em um vasto mar de ‘Que droga!’” (SONNENBLICK, 2006, p. 81),
192

 colocando 

o instrumento como fonte de conforto; além disso, ao final, pode-se perceber que a bateria não 

prejudicou seu processo de amadurecimento. O que parece um exemplo mais apropriado, ou 

talvez sintomático, desse escapismo é o diário que o menino mantém para a aula de inglês. 

Sua professora, Srta. Palma, combinou com os alunos que, caso o conteúdo do texto fosse 

privado, eles deveriam indicar isso dobrando a página e, nesse caso, ela não o leria. Após a 

doença de Jeffrey ser descoberta, o diário de Steven passa a ter páginas e páginas dobradas, 

com “redações” fora do tema em que o menino fala sobre como se sente em relação ao que 

está acontecendo. O escapismo, então, estaria na não comunicação, já que ele praticamente 

não conversa com terceiros sobre o que está passando – ao passo que depois, quando 

finalmente começa a ser honesto e se abrir, o menino irá até compartilhar algumas páginas de 

conteúdo pessoal com a turma.  

Mesmo que o escapismo não seja sempre tão claro e/ou consistente como em DUFF, o 

Bildungsroman juvenil vai apresentar um momento de mudança, em que o protagonista passa 

de um estado em que foge de seus problemas ou simplesmente evita lidar com eles para a 

ação. É importante mencionar que Bateria difere um pouco dos demais romances de formação 

juvenis no que se refere a essa passagem. Muitas vezes o que ocorre é que, perto do fim do 

romance, a personagem tem um momento de iluminação, quase como uma epifania, 

impulsionado por algum evento, e resolve tomar as medidas necessárias para mudar sua 

situação. Assim, em DUFF, no dia seguinte ao pai de Bianca xingar e bater na menina após 

ver Wesley saindo do quarto dela, a jovem finalmente termina com ele, se reaproxima de suas 
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 No original: “As usual, drumming was my big escape from all this reality stuff” (SONNENBLICK, 2004, p. 

82-83). 
192

 No original: “[r]ehearsals and practice time by myself were like these little islands of ‘OK’ in a vast sea of 

‘Holy crap!’” (SONNENBLICK, 2004, p. 82).   



113 
 

amigas, se abre com elas a respeito de seus problemas familiares e tem uma conversa com o 

pai, em que ele se desculpa e decide voltar a frequentar o A.A. Às vezes, esse momento 

ocorre tão perto do fim do romance que o leitor só vê a personagem decidindo o que fazer, 

sem de fato ver os resultados, como acontece em N&E e Vantagens. 

Com Steven, porém, o processo é mais gradual, com pequenos momentos de tomada 

de consciência e controle. O primeiro desses momentos é quando a Sra. Galley leva o menino 

para conversar com seus professores e ele acaba por explicar os motivos por trás da queda de 

seu desempenho escolar, recebendo, então, uma segunda chance de fazer suas lições sem que 

seus pais precisem ser notificados. Outro momento desse tipo é quando Steven impede que 

Renee, a menina pela qual era apaixonado, entre em sua casa para lhe ajudar com o dever de 

matemática, já que ela estava gripada e podia infectar seu irmão, que estava com o sistema 

imunológico baixo por conta da leucemia. A conversa com a Sra. Galley citada anteriormente 

é importante, pois chama a atenção de Steven para o fato de que ele já está fazendo a parte 

dele, podendo ainda fazer mais, já que toda ação importa, por menor que seja. Isso traz uma 

maior consciência para o menino, que passa a realmente refletir sobre sua situação. Steven, 

então, toma duas decisões. A primeira é desistir das aulas particulares de bateria, um impulso 

altruísta do jovem, que tinha conflitos internos por conta de seu egoísmo. Semelhante ao que 

ocorre em GE, ele será recompensado por essa atitude: o Sr. Stoll, o professor, oferece 

continuar as aulas de graça, e Renee e Annette, outra amiga de Steven, têm a ideia de 

transformar o show da banda em um concerto beneficente para ajudar a pagar o tratamento de 

Jeffrey. A seguinte decisão também é tomada pensando no bem de seu irmão: 

 

 

Estava em pé no banheiro, me preparando pra dormir, e um bonezinho de 

beisebol infantil estava na prateleira perto da pia. Eu pensava como o Jeffrey 

tinha usado o boné em toda parte onde foi naquele dia. E me perguntava se 

ele usaria em sua cabeça a cada minuto por meses, só porque ouviu um 

comentário inocente de uma criança. E estava pensando, “Quem liga que o 

sacaninha não quis magoar o Jeffrey? Ele magoou, e agora não tem como 

voltar atrás”. (...) E eu percebi que não, não podia fazer o cabelo de Jeffrey 

crescer de novo da noite para o dia como se ele fosse uma espécie de rato de 

laboratório, e não, não podia voltar no tempo e calar a boca do garoto novo 

que sem querer deu a notícia ao meu irmão. Mas podia demonstrar apoio a 

ele. Eu também podia ser careca. (SONNENBLICK, 2006, p. 176)
193
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 No original: “I was standing in the bathroom getting ready for bed, and this little Gap Kids baseball hat was 

sitting on the ledge by the sink. I was thinking how Jeffrey had worn the hat everywhere he went that day. And 

I was wondering whether he’d be keeping it on his head every minute for months, just because of one innocent 

comment some kid had made. And I was thinking, ‘Who cares whether the little rug rat meant to hurt Jeffrey? 

He did, and now there’s no way to take it back.’ (…) And I realized that no, I couldn’t grow Jeffrey’s hair back 

overnight like he was some kind of mammalian Chia Pet, and no, I couldn’t retroactively sew shut the mouth 
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Steven, então, raspa a cabeça. A passagem demonstra uma mudança na atitude do 

menino,
194

 e, ao ver a reação de Jeffrey e o quanto ele fica feliz após ver Steven careca, o 

jovem percebe a importância e o impacto que pequenos gestos podem ter. Durante esse 

processo, a comunicação entre Steven e as outras personagens vai, aos poucos, melhorando – 

especialmente com seus pais e com suas amigas, Annette e Renee. Isso traz à tona dois 

aspectos relevantes do Bildungsroman juvenil. O primeiro deles é a importância do próprio 

ato de se comunicar nessas obras e, para abordar esse assunto, é preciso retornar a O 

apanhador no campo de centeio. 

Como vimos anteriormente, Apanhador é um romance que tem um papel importante 

para o desenvolvimento da literatura juvenil americana tal qual a conhecemos hoje. A 

influência da obra pode ser percebida em diversos romances contemporâneos (BICKMORE; 

YOUNGBLOOD, 2014, p. 251), seja no estilo (BELBIN, 2011, p. 141) ou como um reflexo 

da preferência pessoal dos autores. Mais do que isso, Holden tem presença textual em 

diversas obras: Clay, em Thirteen Reasons Why, afirma ter preenchido uma pesquisa na escola 

fingindo ser o protagonista de Apanhador, que é um dos livros favoritos de Arnold, em Part-

time Indian, e de Charlie, em Vantagens; além disso, David Levithan, um dos autores de 

N&E, escreveu um poema intitulado “My Girlfriend Is in Love with Holden Caufield” 

[Minha namorada está apaixonada por Holden Caufield, em português], no livro The Realm of 

Possibilities (2004). Na prática, porém, o que acontece é que em muitos livros juvenis, em 

especial nos Bildungsromane, é possível traçar um paralelo entre o percurso de Holden e o do 

protagonista, que também enfrenta dificuldades na passagem da adolescência para a vida 

adulta (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014, p. 253), ou, em casos de protagonistas mais 

novos, como acontece em Bateria, há o enfrentamento de um momento de crise que ameaça 

prejudicar esse desenvolvimento, com a diferença de que eles “parecem ter feito um progresso 

maior do que Holden, na conclusão de sua narrativa, no continuum imaginário, porém 

aparentemente inescapável, que os levará até a vida adulta” (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 

2014, p. 253, tradução livre).
195

 Apesar de, como afirmam Bickmore e Youngblood,
196

 cada 

                                                           
of the new kid who had unintentionally broken the news to my brother. But I could show support for Jeffrey. I 

could be bald, too” (SONNENBLICK, 2004, p. 199-200).  
194

 Esse não é o primeiro exemplo da maneira como Steven toma controle da situação, já que o momento em que 

volta a fazer seus deveres de casa é importante para a narrativa, mas, nesse momento, estava ainda na sua fase 

de “qual é o sentido...”, que irá, aos poucos, deixar para trás após a conversa com a Sra. Galley, sendo essa a 

grande mudança representada por essa passagem.  
195

 No original: “seem to have moved further along the imaginary, yet seemingly inescapable continuum that will 

usher them into the adult world than Holden has as his narrative ends”. 
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protagonista ter seus conflitos únicos, é comum que, ao longo de cada percurso individual, 

eles tenham que lidar com alguns dos mesmos problemas que dificultaram a integração de 

Holden, incluindo aí a comunicação. 

O protagonista de Apanhador tem dificuldade de se comunicar com os outros e em ser 

ouvido. Essa dificuldade está diretamente ligada ao fato de o jovem já ter uma visão de 

mundo fechada, que impede que ele enxergue bem o outro – Holden só entende a própria dor 

–, enquanto a comunicação é uma via de mão dupla. O romance de formação juvenil também 

será marcado por uma inicial falta de comunicação, que o protagonista precisa superar.  

Os problemas de comunicação da família Alper começam quando a mãe vai para 

Filadélfia com Jeffrey pela primeira vez para confirmar o diagnóstico de câncer e iniciar o 

tratamento. A mãe de Steven liga todas as noites para casa, mas o pai do menino, que não está 

sabendo lidar com tudo o que está acontecendo, deixa de informar isso ao filho mais velho – 

na verdade, mal conversa com ele, de uma forma geral – e o menino se sente abandonado e 

com raiva. Esses dois sentimentos vão se estender por boa parte do romance e, com isso, o 

sarcasmo natural de Steven vai se converter numa agressividade passiva, e, às vezes, em pura 

e simples agressividade. É assim que a maior parte de suas interações com o outro serão 

conduzidas, isso quando ele não simplesmente se recusa a responder ou mente, como em suas 

interações com Annette. O cenário irá se modificar aos poucos, e as primeiras tentativas de 

comunicação vêm de um momento de estresse emocional ou serão marcadas pela relutância e 

pela raiva. 

 

 

(...) Aqui está o que ouvi: 

Steven, gostamos de você...blá blá blá 

E você sempre foi um excelente lalá lalá lalá. 

Mas de repente seu desempenho não está nananã nananã nananã. 

(...) 

Steven? Pode nos dizer o que está acontecendo? 

Steven? 

STEE-VEM? 

Hmmm...não está acontecendo nada. Só andei ocupado. (...) Então, er, 

só não fiz… não fiz muito dever de casa. 

(...) Sra. Galley se intrometeu de novo. 

Steven, ninguém quer castigar você, mas precisamos chegar à base 

dessa mudança drástica em sua atitude e seus hábitos, e precisamos de um 
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 No texto, Bickmore e Youngblood citam exemplos de cinco livros da YAlit em que é possível traçar um 

paralelo entre os protagonistas e seus percursos e Apanhador. Apesar de estarem tratando de obras específicas, 

alguns aspectos mencionados por eles podem ser aplicados à literatura juvenil como um todo, assim como aos 

Bildungsromane.  
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compromisso seu de que você vai fazer seus deveres. Vou te perguntar 

novamente, há algo que devemos fazer? 

Não, é só... é só que... 

Então, de repente, eu desabei... o que, é claro, estava se tornando um 

padrão comigo. E comecei a ser sincero – o que não era meu padrão há 

algum tempo. 

Meu irmão... meu irmão... (SONNENBLICK, 2006, p. 110-111, grifos 

do original)
197

 

 

 

Quando é confrontado pelos professores, Steven está decidido a continuar ignorando 

seus problemas e não se comunicar, encarando a preocupação deles com escárnio. Porém, 

tomado por suas emoções, ele, ainda com alguma resistência, acaba por falar. Em um 

primeiro momento, ele ainda se pergunta: “‘Por que as pessoas arrancam a verdade de você se 

elas não querem ouvir?’” (SONNENBLICK, 2006, p. 112),
198

 mas seus professores estão de 

fato interessados e, desse ponto em diante do romance, se comprometem a ajudá-lo a 

recuperar suas notas e procuram ser sensíveis ao drama familiar pelo qual ele passa. 

Mais à frente na narrativa, Steven fica doente e passa uma semana sem ir à escola. Por 

conta das aulas que perdeu – e por ter impedido Renee de entrar em sua casa por causa de 

Jeffrey – o menino acaba tirando nota baixa na prova de matemática. Seus pais são 

notificados por telefone, e o menino não retorna as ligações da mãe, o que faz com que ela 

fique preocupada e peça para que o marido saia do trabalho para ver se está tudo bem com o 

jovem. Ao chegar em casa e ver o filho tocando bateria, e saber que ele não entrou em contato 

de propósito, o pai o chama de irresponsável. 
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 No original: “(...) Here’s what I heard: 

Steven, we like you...blah, blah. 

And you’ve always been an excellent yada yada. 

But suddenly you’re not performing up to your hmrf hmrf hmrf (…) 

Steven? Can you tell us what’s going on? 

Steven? 

STEE-VEN? 

Ummm… there’s nothing going on. I’ve just been busy. (…) So, uhhh, I just haven’t… haven’t been 

home much. 

(…) Mrs. Galley chimed in again. 

Steven, nobody wants to punish you, but we need to get to the bottom of this drastic change in your 

attitude and habits, and we need a commitment from you to do your work. I’ll ask you again, is there anything 

that we should do now? 

No, I’m just… it’s just… 

And then, all of a sudden, I got chocked up – which, of course, was becoming a pattern with me. And 

I started to be honest – which hadn’t been my pattern for a while. 

My brother… my brother… (SONNENBLICK, 2004, p. 121-122, grifos do original) 
198

 No original: “‘Why do these people basically beat the truth out of you IF they don’t want to hear it?’” 

(SONNENBLICK, 2004, p. 123). 
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IRRESPONSÁVEL? Irresponsável, pai? Você realmente quis dizer 

“irresponsável”? ACHO que não! Quem é o cara super responsável que não 

conversa com seu filho mais velho a respeito de NADA há quatro meses?(...) 

Quando foi a última vez em que você me perguntou sobre a escola, HOMEM 

RESPONSÁVEL? Quando foi a última vez que você foi comprar uma comida 

pra mim que não fosse cozida com dois minutos de radiação? (...) 

Agora eu estava em posição de ataque total. (…) [S]implesmente não 

conseguia parar de dizer as coisas mais frias e cruéis que me passavam pela 

cabeça. (SONNENBLICK, 2006, p. 149-150) 
199

 

 

 

Apesar de reconhecer que está atacando e sendo cruel com o pai, Steven fala a verdade 

sobre o que sente e como percebe a situação, e o Sr. Alper, inclusive, chega a admitir que seu 

comportamento com o filho não foi ideal. Essa passagem demonstra a importância de se 

posicionar perante seus problemas e de estabelecer uma comunicação aberta, ao mesmo 

tempo em que condena a forma escolhida pelo protagonista para fazê-lo. Todo ato de 

comunicação bem sucedido de Steven é recompensado – nesse caso, ele e o pai têm uma 

conversa franca e iniciam uma reaproximação, com o pai ajudando o menino a estudar – mas 

uma resolução de conflitos mais clara parece surgir apenas quando Steven dá indícios de que 

consegue ver o lado do outro. 

Bildungsromane são feitos de momentos-chave – a chegada do condenado, em 

Grandes esperanças, Phoebe no carrossel, em O apanhador no campo de centeio, entre outros 

– e o mesmo será verdade no romance de formação juvenil. No caso de Bateria, um desses 

momentos é quando Steven e o pai precisam acompanhar Jeffrey no tratamento pela primeira 

vez, devido a uma doença de sua mãe. Lá, o menino tem a experiência de ver como é a rotina 

de seu irmão no hospital e como o processo é penoso, o que o ajuda a ter uma compreensão e 

uma perspectiva melhor sobre o que sua mãe e Jeffrey passaram nos últimos meses – sendo 

interessante mencionar que, antes, ele encarava com escárnio a ideia de que essa experiência 

poderia ser positiva para si mesmo. Na volta para casa, seu pai concorda com a realização do 

concerto beneficente, mas diz que não pode ir. A primeira reação de Steven é a revolta, mas 

isso muda rapidamente: 

 

 

Depois, possivelmente pela primeira vez desde que tudo isso 

começou, parei de ter pena de mim mesmo e pensei na situação dos outros. 

Poderia ser pior: eu podia ser Annette, que tinha praticado o ano todo para 
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 No original: “IRRESPONSIBLE? Irresponsible, Dad? You really want to talk about ‘irresponsible’? I don’t 

THINK you do! Who’s the super responsible guy who hasn’t actually talked to his first born about ANYTHING 

in about four months? (…) When was the last time you asked me about school, RESPONSIBLE MAN? When 

was the last time you went shopping for any food that can’t be cooked using two minutes of radiation? (…) 

Now I was in full-on attack formation. (…) I couldn’t stop saying the coldest, meanest things that 

popped into my head. (SONNENBLICK, 2004, p. 168) 
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um show em que não tocaria, ou Sam, que estava morrendo sozinha no 

hospital enquanto a irmã dela ficava na farra na faculdade. Ou Jeffrey.  

Por falar em Jeffrey, você tinha que ver como a minha mãe disparou 

direto para ele quando encostamos na entrada da garagem. (...) Acho que 

ainda estava em meu novo espírito solidário, porque normalmente teria 

ficado ali dizendo “Arrã” até minha mãe perceber minha presença também, 

mas nesse dia olhei pra ela de um jeito diferente. Esta mulher tinha passado 

quase metade de seu tempo esse ano no hospital com o filho, rezando por 

ele, observando-o, confortando-o, lidando com toda aquela coisa esmagadora 

do câncer. E de repente, enquanto ela estendia a mão e apertava meu braço, 

percebi, sem nenhuma sombra de dúvida, que ela poderia fazer o mesmo por 

mim. (SONNENBLICK, 2006, p. 206-207)
200

 

 

 

Steven, que no começo da narrativa dizia que foi “sarcástico e horrível” com a mãe, 

muda sua atitude em relação a ela e a forma como a vê, quando consegue se colocar no lugar 

dela e de outras pessoas e sentir a dor delas, percebendo, assim, que não é só com ele que a 

vida é injusta. Para se comunicar de forma eficiente e amadurecer, é preciso, então, aprender a 

sentir empatia. O sentimento é importante para o Bildungsroman em língua inglesa e esteve 

presente no amadurecimento e no aprendizado moral de Pip, mas faltou a Holden. É preciso 

lembrar também que o romance de formação tem uma dimensão educativa e a função de 

estabelecer um modelo para o leitor – sendo essa uma possível herança da literatura 

sentimental, em que o sentimento de empatia era fundamental para o desenvolvimento da 

trama e para a relação do leitor com o texto (cf. MULLAN). A empatia também está nas bases 

das relações de leitura da YAlit: para que ela seja uma possível fonte de conforto, o leitor 

precisa conseguir se identificar com as personagens da história, ou ao menos entender e 

aceitar seus motivos. A capacidade de ver o outro nessas obras se converte também em uma 

melhor compreensão de si, incluindo a admissão de que você também é passível de erros e 

imperfeições. Dessa forma, Steven tem consciência de seu egoísmo, de que foi injusto com 

seus pais e com seu irmão, e Arnold, de Part-Time Indian, percebe que a vitória contra o time 

de basquete de sua antiga escola, que via como uma espécie de vingança pela humilhação que 

sofrera em um jogo anterior, na verdade era amarga, e que seu desejo era mesquinho, já que 
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 No original: “Then, for possibly the first time since all of this had started, I stopped feeling sorry for myself 

and thought of other people’s situations. It could have been worse: I could have been Annette, who had 

practiced all year for a concert she wouldn’t play in, or Sam, who might be dying all by herself in the hospital 

while her sister parties it up in college. Or Jeffrey.  

Speaking of Jeffrey, you should have seen how my mother charged straight to him when we pulled 

into the driveway. (…) I guess I was still in my mainly sympathetic mood, because normally I would have 

been standing around saying, ‘Ahem’, until my mom noticed me, too, but that day I just looked at her with a 

new appreciation. This woman had spent nearly half of her time this year at hospital with her son, praying for 

him, watching over him, comforting him, handling all of this overwhelming cancer stuff. And suddenly, as she 

reached out and squeezed my arm, I realized without a shadow of a doubt that she would have done the same 

for me” (SONNENBLICK, 2004, p. 238). 
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ele sabia muito bem da realidade de seus antigos colegas e como era difícil para muitos deles 

estar ali. 

Outro aspecto importante para o amadurecimento no romance de formação juvenil, e 

também relacionado à comunicação, é aprender a aceitar ajuda. Seja por não ter coragem de 

falar o que sente, ou por achar que pode resolver tudo sozinho, é comum que o protagonista 

do Bildungsroman juvenil se afaste dos amigos e/ou recuse a ajuda e as demonstrações de 

preocupação dos outros após a instauração do momento de crise. Um exemplo já mencionado 

é DUFF, em que Bianca se distancia das amigas, mas também é possível citar Part-Time 

Indian. O caso de Arnold é um pouco diferente, já que ele, na verdade, evita se aproximar dos 

colegas de sua nova escola após o estranhamento inicial que estes demonstraram na ocasião 

de sua chegada. O menino faz amigos, mas esconde a realidade financeira de sua família, pois 

tem vergonha de que descubram que ele é pobre e medo de que isso gere isolamento social. 

Quando finalmente é forçado a revelar a verdade a Penelope, sua quase-namorada, a reação da 

menina surpreende Arnold, que acaba ganhando um novo amigo, Roger, e percebe que “[s]e 

você deixa as pessoas se aproximarem um pouco de você, elas podem se mostrar ser bem 

incríveis” (ALEXIE, 2009, p. 129, tradução livre).
201

 Em Bateria, logo no início da narrativa, 

Steven percebe que, dentro de seu grupo de amigos, ele era o “cara engraçado” e o “baterista”, 

e, por isso, “desde que eu estivesse com um par de baquetas e mantivesse o senso de humor, 

ninguém saberia que tinha algo rolando comigo” (SONNENBLICK, 2006, p. 58)
202

 – de fato, 

a única pessoa que percebeu inicialmente que ele estava com problemas foi Annete. O menino 

tem a chance de contar a ela o ocorrido com seu irmão, mas reflete que “por algum motivo eu 

não queria que ninguém da escola soubesse” (SONNENBLICK, 2006, p. 55).
203

 No entanto, a 

menina não desiste e continua a perguntar se algo está acontecendo: 

 

 

Toda manhã, na sala dos alunos, ela me perguntava o que havia de errado. 

(...) Eu esperava que ela me deixasse em paz se eu fosse ranzinza o 

suficiente. Ao contrário, ela colou em mim. Ela era minha melhor amiga – 

talvez minha única amiga de verdade – mas eu não estava vendo isso. 

(SONNENBLICK, 2006, p. 58) 
204
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 No original: “[i]f you let people into your life a little bit, they can be pretty damn amazing”. 
202

 No original: “funny guy, “drum Guy”, “as long as I carried a pair of sticks and kept the humor coming, 

nobody was going to guess anything was wrong with me” (SONNENBLICK, 2004, p. 55). 
203

 No original: “for some reason I didn’t want anyone at school to know” (SONNENBLICK, 2004, p. 51). 
204

 No original: “Pretty much every morning in homeroom, she would ask me what was wrong. (…) I kept 

hoping that if I was just snappish enough, she would leave me alone. Meanwhile, she stuck with me. She was 

my best friend – maybe my only true friend – but I wasn’t seeing it” (SONNENBLICK, 2004, p. 55-56). 
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Steven ignora a preocupação de Annette por algum tempo, mas, quando a menina 

finalmente descobre a verdade,
 
 ela se torna a confidente do menino, e uma fonte de apoio que 

não só escuta seus problemas como estuda com Steven e busca formas de ajudar a sua família. 

Nesses romances, coisas boas acontecem quando os protagonistas resolvem se abrir e confiar 

em outras pessoas, o que pode variar desde o conforto de ter alguém ao seu lado até efeitos 

mais concretos. Ao buscar o contato com os outros, Steven não só fica amigo de Renee e 

consegue recuperar suas notas, como parte do problema financeiro de sua família é 

solucionado. É grande a diferença entre o menino que, no início do romance, recusou a oferta 

de sua mãe de alertar a psicóloga da escola sobre a doença de Jeffrey com um  “[o]u você 

pode me dar um tiro agora e acabar com isso” (SONNENBLICK, 2006, p. 75)
205

 e o que, por 

conta própria, “fiz com que ela prometesse que me receberia ali na semana seguinte” 

(SONNENBLICK, 2006, p. 163)
206

 para que pudessem conversar. 

Por trás disso, parece estar a lição de que você não precisa, e nem deve, enfrentar tudo 

sozinho – há sempre alguém disposto a ouvir. Uma prova disso é que, mesmo em romances 

em que a necessidade de aprender a aceitar ajuda não é problematizada, as interações com o 

outro se mostram vantajosas para o sujeito, que aprende com elas ou se torna ciente de sua 

própria capacidade. Além das conversas com a Sra. Galley, outro exemplo em Bateria é o 

encontro entre Steven e Sam, uma paciente do hospital em que Jeffrey se trata. A menina tem 

câncer terminal e conta para o novo amigo que sente falta das visitas de sua irmã mais velha. 

Na hora em que se despedem, ela lhe pede: “Fique com seu irmão, Steven. Fique com ele. 

Não importa como. Você promete?” (SONNENBLICK, 2006, p. 201).
207

 Steven fica tocado 

com a história da menina e se compromete a estar (ainda mais) presente para o irmão, e 

realmente se esforça para isso. Sua determinação aumenta quando, ao retornar para o hospital, 

descobre que Sam morreu sem que a irmã fosse visitá-la. Não só temos aí a importância dos 

pequenos gestos, como também a importância de estar presente e oferecer apoio, lição que 

Steven aprende. Não há uma regra ou padrão em relação à fonte das lições que os 

protagonistas devem aprender, sendo possível, a exemplo de BGTP, que elas venham de 

outros adolescentes ou de adultos. Essas lições carregam ideologias – ao que voltarei mais 

adiante –, e Trites chama atenção para o fato de que há uma mudança nas dinâmicas de poder 

em jogo dependendo de quem as emite. 
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 No original: “or you could just shoot me now and get it over with” (SONNENBLICK, 2004, p. 77).  
206

 No original: “made her promise to call [him] back down the next week” (SONNENBLICK, 2004, p. 184). 
207

 No original: “Stay with your brother, Steven. Stay with him no matter what. Do you promise?” 

(SONNENBLICK, 2004, p. 232).  
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Algumas narrativas que dependem exclusivamente da voz de um adulto para 

articular ideologias diretas podem acabar por afirmar a adolescência com 

menos ênfase do que textos que permitem que adolescentes tenham o 

poder/conhecimento necessário para se ocupar com as declarações 

ideológicas. (TRITES, 2000, p. 70, tradução livre)
208

 

 

 

Analisando um exemplo de romance em que as ideologias são proferidas pelos jovens, 

ela afirma que “[a] ideologia afirma o poder dos adolescentes, especialmente quando estes 

agem em comunidade” (TRITES, 2000, p. 70, tradução livre).
209

 Isso parece valer para outros 

romances, em especial se levarmos em conta o que Coutinho afirma sobre o adolescente na 

pós-modernidade e as relações de frataria em grupos formados por adolescentes. Nenhum dos 

romances aqui analisados trata de grupos tais como caracterizados por ela, mas a ideia de que 

tais associações entre jovens “podem expressar uma tentativa coletiva de elaborar os impasses 

relativos ao laço social contemporâneo” (COUTINHO, 2005, p. 22), uma busca por fazer 

valer os ideais do grupo, parece ressoar com as obras. A amizade é muito valorizada nas obras 

juvenis, e, nas narrativas em que um adolescente ajuda o outro a achar o seu lugar e crescer, 

teríamos um caso semelhante ao que ela observa de jovens que tentam fazer sentido do mundo 

em que estão inseridos. No nível da relação com o leitor, colocar a ideologia na voz de 

alguém mais próximo a ele e com quem pode se identificar com mais facilidade tem também 

a vantagem de torná-la mais atraente e amigável – o que pode explicar também porque tantos 

romances atuais apresentam um equilíbrio entre as lições vindas de adultos e jovens. 

No caso da ideologia transmitida por adultos, Trites (2000, p. 75) parece ver que o 

efeito resultante é que o poder narrativo é, temporariamente, usurpado do adolescente-

narrador pelo adulto, como se ele precisasse abrir mão de sua autoridade para um adulto – 

detentor da sabedoria – para que possa ganhar poder pessoal ao fim da narrativa. A autora se 

questiona se os “os adultos estão passando ensinamento para os adolescentes ou reforçando a 

falta de conhecimento destes” (TRITES, 2000, p. 79, tradução livre),
210

 e afirma que a 

resposta está possivelmente no meio do caminho, usando o exemplo do diálogo entre Antolini 

e Holden.
211

 Ela afirma ainda que talvez essa perda de poder por parte do protagonista seja 
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 No original: “Some narratives that rely exclusively on adult voices to articulate direct ideologies may offer 

fewer affirmations of adolescents than texts that allow adolescents to have the power/knowledge necessary to 

engage with the ideological statements”. 
209

 No original: “[t]he ideology affirms teenager’s power, especially when it functions in community”.  
210

 No original: “adults are teaching adolescents or reinforcing their lack of knowledge”. 
211

 Em seu livro, Trites não fala, na maioria dos casos, de YAlit, mas sim do que chama de adolescent literature 

(literatura adolescente), que seria composta de livros juvenis, livros com protagonistas jovens escritos para 

adultos e livros de interesse geral para adolescentes, mas que também são voltados ao público adulto. Assim, 

no terceiro capítulo, ela aborda brevemente O apanhador no campo de centeio.  
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necessária, já que “se o Sr. Antolini se apropria temporariamente do poder de Holden, é 

possível que essa repressão seja uma caminho que vai, eventualmente, forçar Holden a 

descobrir quais as formas de poder que estão disponíveis para ele” (TRITES, 2000, p. 79, 

tradução livre).
212

 Apesar de essa ser, de fato, uma possibilidade, creio que, pelo menos nos 

romances mais atuais, e em especial nos aqui mencionados, a voz adulta tende realmente a 

ensinar. Digo isso porque o protagonista demonstra a capacidade de aprender e apreender o 

que lhe é passado, se tornando ele mesmo hábil a propagar ideologias, às vezes criando os 

seus próprios ensinamentos para passar ao leitor. O leitor aqui é importante, pois, tal qual sua 

variante adulta, o Bildungsroman juvenil tem a intenção de passar uma mensagem. As 

mensagens e ideologias são consolidadas ao final da narrativa, tendo seu impacto reforçado 

pela tomada de consciência bem sucedida por parte do protagonista. Dito isso, é preciso 

discutir a conclusão das narrativas, mais especificamente no que se refere à reconciliação do 

indivíduo com a sociedade. 

Como vimos no segundo capítulo, tanto ao final de AAWM como de Grandes 

esperanças, essa reconciliação é marcada pelo meio-termo entre as expectativas da sociedade 

e o impulso egoísta inicial, voltando o sujeito para o caminho socialmente aceito e para a 

respeitabilidade – com a diferença de que Pip parece se encaixar em um molde um pouco 

mais restritivo do que Wilhelm. Já em Apanhador, esse aspecto e os riscos de sua não 

realização são problematizados, mas resta a dúvida de que Holden, de fato, conseguiu atingir 

sua reconciliação com a sociedade. É possível ler essa irresolução como uma recusa por parte 

do sujeito de ceder em seus impulsos egoístas (ou de admitir que sua visão de mundo pode 

estar errada, já que falamos de Holden), mas se retomarmos a ideia de Moretti de que o 

Bildungsroman seria uma forma de frear as revoluções, a dificuldade de estabelecer uma 

reconciliação satisfatória pode ser vista como o sinal de uma época que passou por 

transformações tamanhas que são impossíveis de ser ignoradas, uma revolução que se impõe e 

destrói o sujeito que não a aceita. Qualquer que seja a resposta, a literatura juvenil é um 

produto desse panorama em que se originou Apanhador, mas, se em forma e conflitos está 

mais próxima da obra de Salinger, sua resolução parece marcar um retorno ao modelo clássico 

do romance de formação. 

Entre a cena final do último capítulo – a descoberta da morte de Sam – e o epílogo de 

Bateria, dois meses se passam, e o leitor volta ao ponto inicial da narrativa, a formatura de 

Steven, durante a qual ele relembra tudo o que se passou desde a descoberta da doença de 

                                                           
212

 No original: “if Mr. Antolini is temporarily appropriating Holden’s power, it is possible that this repression is 

one avenue that will eventually force Holden to discover what means of power are available to him”. 
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Jeffrey. A transformação pela qual ele passou vai ser reforçada e sedimentada, e vemos que 

Steven se reconectou com sua família e terminou o ano escolar sem mais percalços. Além 

disso, BGTP é bastante explícito – considerando que a YAlit já não é sutil – em relação ao 

processo de amadurecimento de Steven, já que seu pai e sua mãe, em momentos distintos, 

falam para o menino que ele é um “bom homem”. Como em outras obras – na verdade, como 

em todas utilizadas como exemplo aqui – temos a reconciliação do adolescente com o seu 

meio e a resolução da crise que se instaura no início do romance. A reconciliação parece ser, 

na YAlit, tão essencial quanto era nos séculos XVIII e XIX, não porque o sujeito represente 

uma ameaça que precisa ser neutralizada e tampouco para que se alcance um final feliz, ou 

pelo menos esperançoso, como é de praxe nessa literatura, mas sim por sua ambientação. O 

Bildungsroman, como se viu, dá preferência à esfera doméstica e privada, mas não sem deixar 

de refletir a sociedade de seu tempo. A literatura juvenil também não se priva disso, mas 

concentra seus esforços nos microcosmos familiar e escolar – a ponto de, às vezes, parecer 

completamente isolada de qualquer contexto sócio-histórico. Com isso, os escritos para 

adolescentes vão focar justamente nos dois aparelhos ideológicos de estado que mais têm 

força em nossa sociedade atual (cf. Althusser, 1984) e que mais afetam o desenvolvimento 

desse sujeito, sendo também duas instâncias de legitimação da YAlit, já que pais e 

professores, cada qual à sua maneira, têm poder sobre o que é lido pelos jovens. Não é de 

espantar, então, que as obras do gênero se empenhem em promover a reconciliação com essas 

instituições, já que seria contraprodutivo ir contra elas. Por mais que acredite que tal relação 

influencie na presença da reconciliação em tais obras, percebo que ela também coloca a 

literatura juvenil sob uma luz um tanto negativa, como se se ocupasse apenas em manipular o 

leitor em prol de um sistema. Apesar de isso ser parte da verdade, não creio que seja sua 

totalidade. Isso porque o romance de formação juvenil vai se preocupar em mostrar caminhos 

possíveis de transição segura para a vida adulta; na verdade, essa transição é inevitável, e dela 

depende a sanidade do sujeito (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014, p. 252).
213

 Além disso, 

faz parte do processo de desenvolvimento do indivíduo aprender a lidar com as instituições 

que constroem e mantém as ideologias dominantes, e a negociar com elas (cf. COUTINHO, 

2009).  

A literatura juvenil se preocuparia, então, em fornecer ao leitor o necessário para que 

ele mesmo possa percorrer esse caminho. Esse objetivo será atingido através de exemplos 

bem sucedidos e da retomada das concessões feitas ao sujeito pela sociedade, tal qual ocorria 
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 Bickmore e Youngblood tratam, especificamente, dos romances que consideram herdeiros de Apanhador, 

mas isso também parece valer para o Bildungsroman juvenil de uma forma geral.  
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no século XVIII e em AAWM, já que não se espera que o sujeito se encaixe em um modelo 

tão rígido. É preciso dizer, inicialmente, que os romances não buscam a reconciliação a 

qualquer custo – na verdade, para que os protagonistas façam as pazes com os representantes 

das instituições sociais, é preciso que estes se mostrem dignos disso, tal qual acontecia com o 

sentimento de gratidão em Grandes esperanças. Dessa forma, Bianca (DUFF) supera a raiva 

e o ódio que nutriu por sua mãe após esta dar entrada no pedido de divórcio porque a mulher 

retornou, assumiu a responsabilidade por seus atos (pedindo, inclusive, desculpas pelo modo 

como agiu) e explicou o seu lado para a filha, que conseguiu entender a mãe e pôde, portanto, 

iniciar o processo de reconciliação com ela, o que foi importante para sua transformação ao 

final do livro. Nesses casos, é possível ver uma jogada ideológica interessante, já que os 

representantes voltam a assumir o papel que lhes é tradicionalmente atribuído, o que reforça a 

ideologia dominante. Mas isso não é uma regra, e o mesmo não vai acontecer em livros como 

Fangirl (2013), de Rainbow Rowell. A mãe de Cath, Laura, abandonou as filhas quando elas 

ainda eram crianças, e voltou a procurá-las no primeiro ano da faculdade. Wren, irmã gêmea 

da protagonista, retoma o contato e chega a tentar convencer Cath a fazer o mesmo, o que a 

menina recusa. Uma coisa que a protagonista precisa aprender ao longo do livro é a confiar 

em outras pessoas que não seu pai e sua irmã (como diz o narrador, “[n]ão confiava em 

ninguém, e isso era um problema. Um problema fundamental” (ROWELL, 2014, p. 267, 

grifos do original), o que até a jovem reconhece), e o retorno de sua mãe poderia ser uma boa 

chance de construir esse processo na jovem, já que o problema se originou justamente a partir 

do abandono sofrido. Em dado momento, mãe e filha finalmente se reencontram, quando 

Wren é internada por intoxicação alcoólica. Apesar de não querer se envolver com a mulher, 

Cath tenta convencer a mãe a ficar e ver Wren, pois acha que é disso que a irmã gostaria, mas 

é em vão, já que Laura vai embora e a deixa sozinha no hospital. A protagonista não volta e 

estabelecer contato com Laura, que mostrou não merecer sua confiança, e isso não prejudica o 

amadurecimento que ela apresenta ao final da narrativa: não só ela passa a confiar em outras 

pessoas, estabelecendo laços verdadeiros de amizade e companheirismo, como também lida 

com seu sentimento de abandono através da escrita.  

Algo semelhante vai acontecer em Bateria. Steven termina em plena reconciliação 

com sua família, mas há uma diferença na forma como o conflito se resolve com cada um de 

seus pais. Quando o menino finalmente entende tudo pelo qual a mãe passou – muitas vezes 

sozinha e sem apoio – ao longo do ano, ele muda a forma como a vê, e fica claro que toda a 

hostilidade que dirigiu a ela foi desmerecida, o que não acontece com a forma como tratou seu 

pai. Apesar de Steven admitir que agiu mal e foi grosseiro com ele, o ato do menino é 
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representado como um chamado à responsabilidade, já que o pai também falhou com o filho 

ao não prestar o amparo necessário e, por isso, precisa assumir seus erros, o que faz em sua 

última fala no livro, ao dizer: “Obrigado, Steven, por cuidar de sua família, mesmo quando 

seu pai não cuidou” (SONNENBLICK, 2006, p. 223).
214

 O papel dos pais na literatura juvenil 

sempre foi polêmico, já que muitos consideram que a ausência (real ou virtual) destes é 

praticamente uma característica do gênero. Julie Just, escrevendo para o Sunday Book Review 

do The New York Times, retoma a antiga discussão e afirma que as figuras parentais ruins e 

unidimensionais estão em um momento de auge na YAlit atual, em que “algumas das obras 

mais habilmente escritas e aclamadas pela crítica contam com a presença de um pai ou mãe 

deprimido, inepto, distraído ou a-um-passo-da-reabilitação, sugerindo que esta se tornou uma 

figura particularmente ressonante” (JUST, 2010, tradução livre).
215

 Um artigo mais recente de 

Meredith Goldstein, porém, aponta uma tendência oposta. O texto revela a opinião de 

diversos profissionais do ramo editorial que afirmam que os pais, na literatura juvenil, estão 

cada vez mais bem desenvolvidos, sendo representados como figuras atentas às necessidades 

de seus filhos e a seus problemas, o que seria um reflexo de mudanças nas dinâmicas 

familiares e de uma maior abertura para diálogo dentro das famílias, e também do perfil dos 

autores – não só muitos escritores são também pais ou mães como, com o advento da internet, 

são figuras acessíveis com as quais os leitores podem se identificar, o que aumentaria a 

simpatia por personagens adultos (GOLDSTEIN, 2014).  

Na realidade, as duas representações convivem lado a lado e oferecem abordagens 

alternativas para uma mesma questão: o papel dos adultos na formação de adolescentes. A 

autora Sarah Ockler (2010, tradução livre), em resposta a Just, afirma que 

“[i]ndependentemente da realidade, muitos adolescentes veem seus pais como ineptos, 

depressivos ou simplesmente como pais ruins”.
216

 Mesmo que essa ideia possa ser 

questionada, a adolescência é, muitas vezes, marcada pelo conflito com os adultos, 

caracterizado pela incompreensão, ou a sensação de incompreensão, e o pouco diálogo. 

Coutinho (2005, p. 21) chama atenção para o fato de que a “a adolescência ainda hoje é 

frequentemente entendida como um momento de desajuste e rebeldia frente aos valores 

instituídos”, mas é apenas “uma aparente rebeldia, a qual, no entanto, não faz mais do que 

reproduzir a lógica da sociedade de consumo vigente”. De certa maneira, é possível dizer que 
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 No original: “Thank you, Steven, for watching out for your family, even when your father wasn’t” 

(SONNENBLICK, 2004, p. 259). 
215

 No original: “some of the most sharply written and critically praised works reliably feature a mopey, inept, 

distracted or ready-for-rehab parent, suggesting that this has become a particularly resonant figure”. 
216

 No original: “[r]egardless of the reality, lots of teens perceive their parents as inept, mopey, or even 

downright bad”. 



126 
 

o adolescente ocupa um lugar de outro na sociedade, já que a adolescência é uma fase 

transitória, que precisa ser superada – isso sem contar que os problemas de seus sujeitos são, 

muitas vezes, considerados pequenos ou de menor importância. Mas, mesmo que os sujeitos 

dessas duas fases pareçam por vezes se opor, o outro adulto (porque ele também ocupa esse 

papel em relação ao adolescente) ajuda a constituir a subjetividade e a identidade do jovem. 

No caso da ausência de um referencial adulto, ou de um referencial satisfatório, o 

protagonista pode se definir em oposição a ele, ou tomar para si esse papel. É o que parece 

acontecer com Naomi (N&E), cuja transformação final tem como uma de suas motivações o 

estado apático e depressivo em que a mãe se encontra desde a separação, e que ela deseja 

evitar. Em outros casos, o adulto vai ser um aliado, validando a experiência e a vivência 

adolescente. Mesmo em romances em que pais e filhos têm barreiras de comunicação, é 

comum que haja um adulto que ajuda a guiar ou a orientar o adolescente e, tal qual ocorre em 

Apanhador, essa figura normalmente é a do professor. Sua presença parece indicar também 

um desejo de ser ouvido e aceito pelo mundo adulto: 

 

 

“Você consegue,” o Técnico disse outra vez. Mas ele não gritou, ele 

sussurrou como uma prece. (...) E, então, num passe de mágica, eu acreditei 

nele. (…) 

Você consegue entender como é incrível ouvir isso de um adulto? 

Como é incrível ouvir isso de qualquer pessoa? É uma das frases mais 

simples do mundo, só duas palavras. Mas elas são as duas maiores palavras 

do mundo quando estão juntas. 

Você consegue. (ALEXIE, 2009, p. 188-189, tradução livre)
217

 

 

 

Mesmo em livros em que o protagonista está inserido em um contexto menos 

repressor, o evento inicial instaura um estado de crise que tira do adolescente o controle que 

tinha de sua vida – que já não era grande, pois ele se encontra subordinado aos pais e a escola 

– gerando uma sensação de impotência, como acontece em Bateria. A presença de 

personagens adultos compreensivos parece, então, reforçar uma das mensagens do 

Bildungsroman juvenil, que é justamente “você consegue”. 

É interessante mencionar que, na YAlit, para que a personagem “consiga” retomar o 

controle e se reconciliar com as instituições sociais, não é preciso que ela se encaixe 
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 No original: “‘You can do it,’ Coach said again. He didn’t shout it. He whispered it. Like a prayer. (...) And 

then, for some magical reason, I believed in him. (...) 

Do you understand how amazing it is to hear that from an adult? Do you know how amazing it is to 

hear that from anybody? It’s one of the simplest sentences in the world, just four words, but they’re the four 

hugest words in the world when they’re put together. 

You can do it.” 



127 
 

totalmente em um padrão de comportamento ou que siga completamente as expectativas 

sociais. Trites (2000, p. 30; 34) aponta, ao analisar alguns livros, que o não-conformismo e a 

rebeldia são aceitos, desde que não sejam prejudiciais aos outros e ao sistema, e que se 

inscrevam dentro de limites toleráveis, o que parece valer para o romance de formação juvenil 

de uma forma geral. Em N&E, após Naomi e Ely brigarem, se torna ainda mais claro para a 

menina o quanto a sua vida estava sem rumo, e um dos exemplos disso é justamente o seu 

desempenho na faculdade: ela corre o risco de ser expulsa da NYU, não se interessa pelas 

aulas e não se empenha – ela nem ao menos sabe o porquê de estar ali. Seria fácil seguir o 

padrão das narrativas ambientadas nos ensinos fundamental e médio e fazer a jovem mudar a 

sua forma de ver o mundo acadêmico e começar a se esforçar para recuperar suas notas, mas, 

ao final da narrativa, Naomi decide largar a faculdade. O fato não é representado de forma 

negativa, mas sim como uma atitude centrada: não só o fato de estudar na NYU impedia que 

ela e sua mãe seguissem em frente com outros aspectos de sua vida,
218

 como a jovem está 

determinada a utilizar o tempo longe da universidade para refletir sobre a melhor forma de 

prosseguir com as mudanças em sua vida e até mesmo arrumar um emprego – assim, a 

decisão dela não representa um queda na inatividade, mas mostra, ao contrário, que ela é 

capaz de ser responsável.  

Como visto na discussão sobre escapismo, o limite entre este e o conforto é tênue. 

Contudo, isso não significa que o adolescente precise abrir mão das coisas que lhe dão prazer, 

mas sim que ele precisa aprender a achar um equilíbrio. Assim, Steven, que de início 

demonstra um pouco de ressentimento ao perceber que teria um solo no show da banda 

ofuscado pelos problemas de sua família, ganha o prêmio de “Realização de Destaque na 

música” em sua formatura. 

 

 

Eu vou até o pódio para o meu grande momento de aperto de mãos 

(...). Enquanto me sento de novo, tenho que rir um pouco. É possível que 

seja o único garoto da América que conseguiu o prêmio de Realização na 

Música por ter faltado a um grande show. Acho que talvez minha maior 

realização foi aprender que há mais na vida do que fazer um grande solo de 

bateria. (SONNENBLICK, 2006, p. 234)
219
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 A menina estuda na NYU porque sua mãe tem um emprego na universidade, que na verdade a faz ainda mais 

infeliz. Largar a escola, então, permitiria também que a mãe pedisse demissão e fosse procurar uma ocupação 

que lhe agradasse mais, o que também ajudaria em seu processo de recuperação. 
219

 No original: “I walk toward the podium for my big handshake moment (...). As I sit back down, I have to 

laugh a little. I may be the only kid in America who ever clinched the Musical Achievement Award by 

skipping out on his big concert. I guess my biggest achievement was learning that there’s more to life than 

taking the big drum solo” (SONNENBLICK, 2004, p. 270). 
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O menino, que saiu do show antes do número final para poder acompanhar o irmão ao 

hospital, aprendeu a priorizar e valorizar aquilo que é mais importante e, por conta da sua 

mudança de perspectiva, tocar bateria não se torna algo nocivo ao seu desenvolvimento, se 

estabelecendo como forma de conforto e parte de sua vida. Algo semelhante vai acontecer em 

Fangirl: em dado momento, Cath desiste de querer ser escritora de ficção e decide se dedicar 

apenas à escrita de fanfictions, justo no momento em que os conflitos atingem o auge no livro. 

A menina diz que não quer criar seus próprios mundos, o que se relaciona com sua recusa em 

lidar com os novos elementos de sua realidade e com o agir de forma decisiva. Mas, quando 

Cath começa a aceitar que as mudanças são parte da vida, e com isso passa a tomar decisões e 

a se permitir novas experiências, ela não só consegue escrever o conto para a nota final de 

uma das matérias que está cursando, como percebe que não precisa abrir mão do mundo 

mágico de seu livro favorito. 

Apesar de também falar de moral e de bons valores (como valorizar a família, por 

exemplo), o romance de formação juvenil não pede que seus protagonistas sejam exemplos 

perfeitos de virtude, e, mesmo após o processo de aprendizado, eles ainda apresentam falhas. 

Em alguns momentos, no entanto, estas parecem totalmente perdoáveis:
220

 um desses casos é 

quando Steven descobre que o pai talvez não possa comparecer ao show beneficente. O 

menino rapidamente deixa de lado a irritação que sente e aceita a situação, mas, apesar de o 

egoísmo ser, no geral, representado no romance como um sentimento ruim e que precisa ser 

superado, nesse contexto ele parece ser justificado, tanto que o próprio pai depois afirma que 

“[e]le merece que o pai veja que músico maravilhoso ele é” (SONNENBLICK, 2006, p. 

223).
221

 Pode ocorrer, também, de o protagonista precisar colocar suas necessidades à frente 

das dos outros: 

 

 

“Você é como um dos antigos nômades,” Rowdy disse. “Você vai 

ficar andando pelo mundo todo em busca de comida, e água e pasto. E isso é 

bem maneiro.” 

Eu mal conseguia falar. 

“Obrigado,” eu disse. 

“É,” Rowdy disse. “Só vê se não esquece de me mandar uns cartões 

postais, seu bundão.” 

“De todos os lugares,” eu disse. 

Eu sempre vou amar o Rowdy. E também vou sempre sentir falta 

dele. (...) 

                                                           
220

 Novamente, temos aqui um trabalho ideológico, já que a personagem, apesar de passar por uma reforma, 

ainda mantém características transgressoras, o que o torna mais atraente para o leitor.  
221

 No original: “[h]e deserves to have his father see what an amazing musician he is” (SONNENBLICK, 2004, 

p. 259). 
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Da mesma forma que eu vou sempre amar e sentir falta da minha 

reserva e da minha tribo.  

Eu peço aos céus que algum dia eles consigam me perdoar por 

deixá-los. 

Eu peço aos céus que algum dia eu possa me perdoar por deixá-los. 

(ALEXIE, 2009, p. 230, tradução livre)
222

 

 

 

O trecho é da cena final de Part-Time Indian, em que Arnold faz as pazes com Rowdy, 

seu melhor amigo, que não apoiou sua decisão de estudar fora da reseva, o que resultou no 

afastamento dos dois.
223

 Ficar na reserva, como foi dito anteriormente, mataria 

simbolicamente o menino, acabando com seus sonhos e ambições. A decisão de sair não deixa 

de ser um ato egoísta (entre outros motivos, porque exige sacrifícios de seus pais), e Arnold 

tem consciência disso, mas é o certo a fazer pelo seu próprio bem. O menino tem que se 

conciliar com a ideia de que pensar em si, às vezes, envolve decepcionar outras pessoas, ou 

dar de cara com a incompreensão delas. Esse tipo de dilema ocorre porque, no romance de 

formação juvenil, tão importante quanto aprender a ver o outro e a reconciliação com as 

instituições sociais é a maior consciência que o sujeito adquire sobre o seu próprio eu e o 

cuidar de si, já que, como Steven diz, “havia uma grande diferença entre me manter ocupado e 

realmente cuidar de mim mesmo” (SONNENBLICK, 2006, p. 119).
224

 Para que o adolescente 

saia da inatividade, é preciso que ele aprenda o último. Parte do processo vai ser conviver 

com os próprios erros e admitir que não se é perfeito, mas mesmo assim seguir adiante com as 

decisões que vão melhorar a sua vida. Assim, Steven nunca vai esquecer que sua primeira 

reação ao saber do câncer de Jeffrey foi alívio,
225

 mas a culpa não pode impedir que ele siga 
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 No original: “‘You’re an old time nomad,’ Rowdy said. ‘You’re going to keep moving all over the world in 

search of food and water and grazing land. That’s pretty cool.’ 

I could barely talk. 

‘Thank you,’ I said. 

‘Yeah,’ Rowdy said. ‘Just make sure you send me postcards, you asshole.’ 

‘From everywhere,’ I said. 

I would always love Rowdy. And I would always miss him, too. (...) 

Just as I would always love and miss my reservation and my tribe. 

I hoped and prayed that they would someday forgive me for leaving them. 

I hoped and prayed that I would someday forgive myself for leaving them”. 
223

 Como foi dito no primeiro capítulo, todo modelo é passível de ser subvertido, e Part-Time Indian faz 

justamente isso com o padrão de romances de formação juvenis aqui levantado. Apesar de haver uma epifania 

no final, o protagonista aprende uma série de pequenas lições ao longo do livro, se reconciliando com as 

instituições sociais aos poucos, e a reconciliação final só vai ser atingida quando ele faz as pazes com Rowdy, 

um adolescente como ele, e que representa também a aceitação de suas próprias vontades, que fogem do que se 

esperaria dele. 
224

 No original: “there’s a big difference between keeping myself occupied and actually taking care of myself” 

(SONNENBLICK, 2004, p. 131).  
225

 A doença de Jeffrey foi descoberta após o menino cair do banco da cozinha e começar a ter um sangramento 

intenso pelo nariz. Steven passa o dia com medo de levar uma bronca de sua mãe, pois ela já havia dito que 

não era para deixar o irmão sentar no banco sem alguém supervisionando, e o menino achava que a culpa pelo 

machucado de Jeffrey era dele.   
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adiante, nem fazer com que ele descuide de si. O que pode ser visto aqui, também, é uma 

hierarquização das ideologias: apesar do egoísmo ser, de uma maneira geral, condenável, 

havendo uma certa exaltação do altruísmo, isso deixa de ser verdade caso o altruísmo coloque 

em risco o processo de desenvolvimento do protagonista enquanto indivíduo. Isso acontece 

porque o individualismo é um valor pregado pelo romance juvenil e pelo romance de 

formação – desde que, no caminho para se tornar um indivíduo, a personagem não passe a 

representar uma ameaça real para a comunidade, caso em que precisará ser contida.  

O Bildungsroman juvenil, então, apresenta um retorno ao modelo clássico ao trazer a 

reconciliação como um meio-termo entre as expectativas dos adultos e as particularidades do 

indivíduo adolescente – mas o faz de uma forma que se aproxima mais do modelo do século 

XVIII, que era mais permissivo com o sujeito e lhe garantia mais liberdade. No caso da YAlit, 

o efeito desse processo, ou talvez seu objetivo, parece ser não só mostrar que é possível uma 

integração ao meio que ainda permite certa autonomia, mas também transformar o meio-

termo em si em uma lição, um modelo de como viver em sociedade. No fundo, um dos sinais 

da maturidade é saber quando ceder.  

Falou-se algumas vezes, ao longo deste capítulo, em transformação. Assim como o 

Bildungsroman adulto, o juvenil vai apresentar dois momentos estruturais distintos, mesmo 

que às vezes o impulso egoísta seja removido. Huck et al (2001, p. 418, tradução livre) 

apontam que “[a]o construir um conceito de si mesmo, cada pessoa começa a se fazer 

perguntas como ‘Que tipo de pessoa eu sou?’ ‘Como estou mudando?’ ‘O que os outros 

pensam de mim?’ ‘Qual é o meu papel na sociedade?’”.
226

 Como esse é o tema do romance de 

formação, é possível dizer que o segundo momento é caracterizado pela resposta a essas 

perguntas, seja de forma implícita ou explícita, dentro do romance, já que as autoras 

complementam que “[com b]ase em suas experiências, as crianças começam a ver a si 

mesmas como pessoas bem sucedidas e merecedoras, que podem dar e receber amor e 

respeito” (HUCK et al, 2001, p. 418, tradução livre),
227

 o que se aplica ao protagonista no 

final do romance. Sendo assim, o momento inicial pode ser visto como a época “[a]ntes de 

sabermos das coisas” (ALEXIE, 2009, p. 229, tradução livre),
228

 que não tem características 

muito bem delimitadas, funcionando mais como base de contraste para as mudanças no 

protagonista. Huck et al (2001, p. 418, tradução livre) afirmam ainda que “[c]onforme as 
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 No original: “[i]n building a concept of self, each person begins to answer questions like ‘What kind of 

person am I?’ ‘How am I changing?’ ‘What do others think of me?’ ‘What are my roles in society?’”. 
227

 No original: “[b]ased on their experiences, children begin to see themselves as worthy and successful people 

who can give and receive love and respect”. 
228

 No original: “[b]efore we knew stuff”. 
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crianças caminham para a vida adulta, elas podem experimentar breves momentos em que têm 

consciência desse processo de crescimento. Uma conversa, um evento ou uma experiência 

literária podem fazer a criança perceber que deu um passo em direção à maturidade”.
229

 A 

ideia trazida pelas autoras ecoa algumas das características do romance de formação 

levantadas no primeiro capítulo, mas é possível ver que elas não foram transportadas para a 

YAlit sem alterações. 

Primeiramente é preciso falar sobre o que constituiria o amadurecimento no 

Bildungsroman juvenil. Nos estudos sobre as literaturas infantil e juvenil, é comum encontrar 

uma variante da ideia de que “[t]oda história sobre juventude é, inevitavelmente, uma história 

sobre amadurecimento” (CHAMBERS, 2010, p. 279, tradução livre),
230

 o que poderia abrir 

um precedente para considerar todos os livros de YAlit como Bildungsromane. Na prática, 

porém, não é o que ocorre. De fato, é comum que os personagens de livros para adolescentes 

aprendam algo ao término da narrativa, mesmo nas histórias com enredos mais “simples”, 

mas o aprendizado por si só não configura o romance de formação. Para Huck et al (2001, p. 

418, tradução livre), no caminho para o amadurecimento, o passo dado pelo jovem pode ser 

“rumo à compreensão de emoções humanas complexas, ao reconhecimento da sexualidade ou 

à aceitação da responsabilidade por suas próprias ações”,
231

 mas, dentre os possíveis 

conhecimentos a serem adquiridos mencionados por elas, apenas o último representa o que se 

espera encontrar em um Bildungsroman, já que, como foi abordado ao longo do capítulo, o 

gênero revela ao leitor um processo, uma mudança de perspectiva por parte da personagem, 

que passa a ver a si mesma e a seu meio de outra forma, tendo uma percepção melhor de 

como deve se posicionar no mundo. Não que a “compreensão de emoções humanas 

complexas, e o reconhecimento da sexualidade” não possam estar inseridos no processo de 

amadurecimento e transformação das personagens, mas se esses aspectos aparecem 

isoladamente, sem alguns dos outros tipos de aprendizado mencionados, é pouco provável que 

a obra em questão seja um romance de formação. Outro elemento que pode parecer óbvio, 

mas que é interessante mencionar, é que o crescimento que o protagonista vivencia não tem 

nenhuma relação com o desenvolvimento físico.  
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 No original: “[a]s children move toward adulthood, they may experience brief moments of awareness of this 

growth process. A conversation, an event, or a literary experience might give a child sudden realization that he 

or she has taken a step toward maturity”. 
230

 No original: “[a]ll stories of youth are inevitably stories of maturation”.  
231

 No original: “toward understanding complex human emotions, acknowledgement of sexuality, or acceptance 

of responsibility for one’s actions”. 
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Naquele tempo eu tinha dezesseis anos – estou com dezessete agora – mas 

de vez em quando me comporto como se tivesse uns treze. E a coisa é ainda 

mais ridícula porque eu tenho um metro e oitenta e cinco e já estou cheio de 

cabelos brancos (...) desde que eu era um garotinho. Apesar disso, às vezes 

me comporto como se tivesse doze anos. (SALINGER, 2012, p. 14) 
232

 

 

 

A passagem acima é dos primeiros capítulos de Apanhador, e ajuda a exemplificar a 

correlação entre desenvolvimento emocional e psicológico e o desenvolvimento fisiológico no 

Bildungsroman, que parece ser reduzida. Holden apresenta diversos sinais de maturidade 

física, e até de velhice, no caso dos cabelos brancos, mas isso não se traduz em uma 

maturidade emocional. Se no romance de formação o amadurecimento não pode ser o 

resultado de uma simples passagem dos anos, tampouco pode ser equacionado com o 

desenvolvimento do corpo. Em Bateria, após sua mãe falar que ele é “um homem 

maravilhoso”, Steven pensa: “E agora outro pai aparecia com esse troço de ‘homem’! Eu 

tinha que procurar sinais de pêlos no meu peito quando chegasse em casa” (SONNENBLICK, 

2006, p. 221-222).
233

 O sarcasmo do menino parece apontar para uma consciência de que ser 

um homem não tem relação com puberdade, e essa parece ser uma distinção importante para o 

desenvolvimento dos jovens – apenas ser “grande” não é o suficiente.  

Outro aspecto que precisa ser mencionado é que, segundo a definição construída no 

primeiro capítulo, o personagem do romance de formação tem consciência das mudanças 

pelas quais passou e reflete sobre elas. Bateria é um exemplo disso, já que a narrativa se inicia 

com Steven se perguntando “Como foi que cheguei aqui? O que aprendi desde setembro? 

Como minha vida pode ter mudado tanto em apenas dez meses?” (SONNENBLICK, 2006, p. 

13). Ele então diz: “[n]em mesmo tenho certeza se entendo as perguntas, muito menos por 

onde começar a procurar pelas respostas” (SONNENBLICK, 2006, p. 13),
234

 o que 

desencadeia as lembranças que compõem a narrativa. O livro de Sonnenblick, porém, é um 

caso raro: na maioria dos livros juvenis, o tempo da ação e o tempo da narração coincidem, ou 

então a diferença entre eles é muito curta – ainda mais do que em BGTP –, como ocorre em 

Vantagens, em que os acontecimentos são relatados em cartas escritas, no máximo, alguns 

dias depois de sua ocorrência, o que torna difícil exigir uma reflexão muito profunda nessa 
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 No original: “I was sixteen then, and I’m seventeen now, and sometimes I act like I’m about thirteen. It’s 

really ironical, because I’m six foot two and a half and I have gray hair. (…) I’ve had them since I was a kid. 

And yet I still act sometimes like I was only about twelve.” (SALINGER, 2010, p. 9-10). 
233

 No original: “a wonderful man”, “Yet another parent busting forth with the ‘man’ thing! I’d have to check my 

chest for signs of hair when I got home” (SONNENBLICK, 2004, p. 257).  
234

 No original: “How did I get up here? What have I learned since september? How could my life have possibly 

changed so much in only ten months?” (SONNENBLICK, 2004, p. 1); “I’m not even sure I understand the 

questions, much less where to begin looking for answers” (SONNENBLICK, 2004, p. 1). 
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modalidade do Bildungsroman. Mesmo Bateria não é constante no tempo escolhido. Se por 

vezes o menino antecipa eventos futuros, justamente porque narra a história após tê-los vivido 

(“[m]as como as coisas se revelaram, muito tempo se passaria e surgiriam muitos problemas 

antes que todos estivéssemos juntos novamente” (SONNENBLICK, 2006, p. 104)),
235

 na 

maior parte da história, porém, ele narra os acontecimentos como se eles estivessem 

acontecendo pela primeira vez. Um bom exemplo é que, ao final do livro, Steven percebe que 

está apaixonado por Annette, não Renee, mas ele conta a sua história como se não soubesse 

que, ao final, seus sentimentos mudariam, e ainda gostasse de Renee. Isso, de certa forma, tem 

o efeito de aproximar o leitor da personagem, já que se cria a impressão de que ambos têm os 

mesmos conhecimentos sobre a narrativa, além de revelar como o interior da personagem 

funciona. Como antecipado no capítulo anterior, a literatura juvenil se aproxima mais do que 

temos em Apanhador, onde o leitor tem acesso ao processo mental por trás das mudanças no 

protagonista: ao invés do personagem refletir sobre uma mudança já ocorrida, ele percebe a 

necessidade de mudança, e o leitor é exposto aos porquês. A subversão do modelo aqui é, de 

certa forma, apenas aparente. Não deixa de ocorrer a reflexão por parte da personagem, muda 

apenas a maneira como isso ocorre, sem que sua presença deixe de ser fator central no 

romance. O que temos na YAlit é mais a reflexão sobre a necessidade da mudança e, quando 

esta se inicia, sobre seus efeitos internos, como a personagem se sente em relação a si mesma 

e às decisões que toma. Há ainda, então, certa consciência por parte da personagem de estar 

passando, se não por transformações, por um momento importante. Além disso, a empatia 

também tem um papel importante no Bildungsroman, já que esse gênero representa o sujeito 

comum, “mediano” (cf. Moretti), o que facilitaria a aproximação entre personagem e leitor 

(que poderia, inclusive, se reconhecer nele), e também tem uma dimensão pedagógica de 

servir de modelo para a juventude burguesa. Voltando para o romance de formação em língua 

inglesa do século XIX, é possível ver que ele conservava algumas características do romance 

sentimental do século XVIII, mais especificamente o fato de que, nessas obras, 

 

 

[o]s romancistas demonstravam que os hábitos de socialização eram 

limitados ou excepcionais, sobrevivendo por pouco em um mundo em que a 

compaixão pelo outro era rara e a maldade prevalecia; mas eles também 

colocavam o leitor na posição de um excepcional conhecedor de sentimentos 

louváveis, deixando implícito que o leitor era capaz de compreender a 
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 No original: “[a]s things would turn out, though, there would be a lot more of both time and trouble before we 

were all in one room again” (SONNENBLICK, 2004, p. 113). 
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comunicação dos sentimentos e as capacidades especiais da sensibilidade 

(MULLAN, 1988, p. 13, tradução livre)
236

 

 

 

Se pensarmos na importância da moral e dos bons valores para o enredo de GE e 

ACC, o mesmo parece valer para o Bildungsroman, em que o leitor precisa não só sentir 

empatia pela personagem, como entender a causa dela, ou seu impulso egoísta. Mas, se na 

literatura sentimental “a própria forma do romance (...) implica um contrato segundo o qual o 

leitor se distanciava dos vícios antissociais e da falta de sensibilidade representadas nos 

romances” (MULLAN, 1988, p. 13-14, tradução livre),
237

 a diferenciação entre aquele que lê 

um romance de formação e os demais se dá de outra forma. O que ocorre é que o 

Bildungsroman coloca seus leitores em uma posição delicada, em que se espera que eles se 

identifiquem com o protagonista e o entendam, ao mesmo tempo em que percebem os erros 

da personagem e a necessidade de que ela passe por uma transformação. O que se 

estabeleceria no contrato implícito, então, é que o leitor foi capaz de perceber os riscos do 

impulso antissocial e aprender com eles. Na literatura juvenil, espera-se que a experiência da 

leitura consiga “levar [as crianças] para fora de si mesmas para que possam refletir sobre o 

próprio comportamento” (HUCK et al, 2001, p. 402, tradução livre),
238

 o que não está distante 

do que se espera no Bildungsroman. Isso mostra que os romances de formação adultos e 

juvenis se utilizam de meios diferentes para atingir um objetivo semelhante. 

Ao término de Bateria, garotas e a torta perigosa, não temos certeza se Jeffrey está 

realmente livre do câncer, mas os sinais de sua recuperação estão lá (como, por exemplo, “os 

três ou quatro centímetros de cabelo novo na cabeça dele” (SONNENBLICK, 2006, p. 

235)),
239

 e parte dos problemas financeiros da família foi solucionada. Além disso, não 

sobram pontas soltas na conclusão da narrativa, o que dá ao livro de Sonnenblick um final 

fechado que, como visto anteriormente, não é mais tão frequente na literatura juvenil, sendo 

mais comum encontrar no gênero e em seus romances de formação – incluindo os aqui 

mencionados – finais abertos. Essa tendência pode ser vista como uma herança de Apanhador, 

que também termina sem que tenhamos certeza se Holden será bem sucedido em sua 

reintegração à sociedade. Como também é o caso do livro de Salinger, ela é um reflexo de 
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 No original: “Novelists were able to concede that habits of sociability were limited or exceptional, only just 

surviving in a world in which fellow-feeling was rare and malevolence prevailed; but they were able to 

position the reader as the exceptional connoisseur of commendable sympathies, and to imply such a reader’s 

understanding of the communication of sentiments and the special capacities of sensibility”. 
237

 No original: “the very form of the novel (…) implied a contract, by terms of which a reader was set apart 

from the anti-social vices or insensitivities which the novels were able to represent”. 
238

 No original: “take [the children] outside themselves to reflect on their own behaviour”. 
239

 No original: “an inch or two of new blond hair” (SONNENBLICK, 2004, p. 271). 
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mudanças sócio-históricas, já que no contexto contemporâneo não vemos mais o processo de 

amadurecimento e desenvolvimento humano como algo que possa ser concluído ou tenha um 

fim delimitado. Essa talvez seja a maior subversão ao modelo clássico do Bildungsroman 

vista até o momento. Moretti aponta que, no romance de formação inglês, a juventude deve 

terminar, estando subordinada à ideia de maturidade (MORETTI, 2000, p. 8). Segundo ele, na 

forma clássica do gênero, é “indispensável que o tempo pare em um momento privilegiado. 

Só é possível dizer que a Bildung ocorreu se, em dado momento, ela puder ser vista como 

concluída: apenas se a juventude der lugar à maturidade e lá encontrar seu fim” (MORETTI, 

2000, p. 26, tradução livre).
240

 É isso o que ocorre em Grandes esperanças: Pip amadureceu 

ao final da narrativa, e fica a impressão de que seu desenvolvimento e seu caráter chegaram a 

seu estágio final, de que ele será para sempre daquele jeito. O mesmo não poderá ser dito dos 

protagonistas adolescentes contemporâneos (incluindo Holden), não apenas pela mudança dos 

tempos, mas pela própria natureza da adolescência enquanto época de aprendizado, 

construção da subjetividade e valores. Isso sem mencionar que parece inverossímil sequer 

sugerir que crianças de 13 anos, ou até mesmo de 17, possam já ter concluído seus processos 

de formação. Em GE, terminamos vendo Pip como ele é, do momento final até o resto de sua 

vida, e na literatura juvenil temos apenas uma parte do que o protagonista vai ser. Nesse 

ponto, só se tira do modelo clássico a necessidade de encerrar a narrativa em um “momento 

privilegiado”, que tanto em Apanhador como na YAlit em geral é o momento em que novos 

conflitos poderiam surgir. É a manutenção da lógica do pré-romance, que até mesmo Bateria, 

com seu final fechado, irá seguir, concluindo em um momento de estabilidade – e a história 

de Jeffrey, de fato, continua em outro romance, apropriadamente intitulado After Ever After 

(2010, Depois do felizes para sempre, em português). A conclusão de Apanhador vai diferir 

do que se costuma encontrar na YAlit apenas em relação ao tom. Mesmo que alguns 

estudiosos leiam o final de Holden de forma positiva, e que a possibilidade de um final feliz, 

de fato, não tenha sido totalmente excluída, as narrativas juvenis tendem a ser 

consideravelmente mais otimistas. 

Uma boa forma de mostrar essa diferença é através do contraste entre o livro de 

Salinger e As vantagens de ser invisível. Como dito anteriormente, os dois livros têm muito 

em comum: seus protagonistas não conseguem superar a perda de um membro da família com 

quem tinham uma conexão especial e passaram por uma série de experiências traumáticas que 
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 No original: “indispensable for time to stop at a privileged moment. A Bildung is truly such only if, at a 

certain point, it can be seen as concluded: only if youth passes into maturity and comes there to a stop there” 

[sic]. 
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influenciaram a sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Além disso, se a fixação de 

Holden com a inocência revela uma preocupação com o próprio eu, o mesmo pode ser dito do 

desejo de ver as pessoas felizes de Charlie, que pode ser tão cego quanto o protagonista de 

ACC. 

A história de Charlie tinha tudo para ter um final triste. Na última carta que escreve é 

revelado que muitos dos problemas enfrentados pelo menino resultavam da memória 

reprimida do abuso que sofrera de sua falecida tia, e a lembrança culmina com sua internação. 

Porém, durante os meses que passou no hospital, Charlie teve a oportunidade de refletir sobre 

o ocorrido e conversar com sua família. Após falar com seus irmãos e perceber que eles 

desconheciam os atos da tia, “as coisas ficaram mais claras, pois não havia mais quem odiar 

depois disso” (CHBOSKY, 2007, p. 220). O jovem se dá conta de que sempre é possível 

culpar alguém pelas coisas ruins, mas que isso não leva a “lugar nenhum. Porque não era a 

questão” (CHBOSKY, 2007, p. 220). Conforme fala de suas experiências no hospital e após a 

sua saída, é possível ver que ele não só conseguiu processar o evento traumático como ganhou 

maior consciência de si. A carta é muito extensa para ser reproduzida na íntegra, mas alguns 

trechos ajudam a entender a transformação do menino. 

 

 

Sei que o que aconteceu foi importante. E preciso me lembrar disso. Mas é 

como quando minha médica me contou a história daqueles dois irmãos cujo 

pai era um alcoólatra mau. Um irmão se tornou carpinteiro quando adulto e 

nunca bebia. O outro terminou um bebedor tão mau como o pai. (...) Então, 

acho que somos quem somos por várias razões. E talvez nunca conheçamos 

a maior parte delas. Mas mesmo que não tenhamos o poder de escolher 

quem vamos ser, ainda podemos escolher aonde iremos a partir daqui. Ainda 

podemos fazer coisas. E podemos tentar ficar bem com elas. (CHBOSKY, 

2007, p. 221) 

 

Talvez seja bom colocar as coisas em perspectiva, mas às vezes acho que a 

única perspectiva é estar presente. Como disse Sam. Porque não há problema 

em sentir coisas. E ser quem você é. (CHBOSKY, 2007, p. 221) 

 

 

Ao longo do romance, Charlie assume uma postura majoritariamente passiva, tomando 

a posição de observador ou se limitando a fazer o que acha que esperam dele. Sam, uma de 

suas melhores amigas e por quem Charlie é apaixonado, tenta dizer a ele que “Você não pode 

se limitar a se sentar lá (...). Você tem que fazer coisas” (CHBOSKY, 2007, p. 209-210), 

apontando que a atitude de passividade do menino é ruim para os que o cercam e para ele 

próprio. Essa era uma das lições que ele precisava aprender, pois, como aponta Emily 

Wasserman (2003, p. 51, tradução livre), “[e]le sabe que é diferente das outras pessoas da sua 
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idade, mas quer que outros o consertem”,
241

 um desejo que a própria personagem expressa. 

Comentando a conclusão de AAWM, Moretti (2000, p. 21, tradução livre) diz que, no modelo 

de Bildungsroman preconizado por essa obra, o protagonista “deixa para terceiros a tarefa de 

dar forma a sua vida”,
242

 o que de fato ocorre no livro de Goethe, já que a Sociedade da Torre 

não só estava por trás de sua formação como também determina seu futuro. Em GE, não há 

uma instituição semelhante, mas é verdade que Pip também é um protagonista que poderia 

dizer: “Eu adquiri ‘forma’, eu existo ‘por mim mesmo’ porque voluntariamente aceitei ser 

determinado pelo meu meio”, porque, como Moretti aponta “[esse] é, de fato, o paradigma 

ideal da socialização moderna: eu desejo fazer o que, de qualquer forma, eu deveria fazer” 

(MORETTI, 2000, p. 21, grifos do original, tradução livre).
243

 Apesar de esse paradigma 

ainda ser válido no que se refere à YAlit – como veremos adiante –, o protagonista 

adolescente não pode se dar ao direito de deixar que outros resolvam seus problemas, já que 

precisa se responsabilizar por seus atos, e a tomada de consciência deve se refletir em ação. 

Dessa forma, Charlie ganha nova determinação para “participar” da vida, e uma nova 

perspectiva:  

 

 

Amanhã começo no segundo ano do ensino médio. E, acredite ou não, 

eu não estou com nenhum medo de ir. Não sei bem se terei tempo de 

escrever mais cartas, porque estarei muito ocupado tentando “participar”.  

Então, se esta for a minha última carta, por favor, acredite que está 

tudo bem comigo, e mesmo que não estiver, ficará bem logo depois. 

E eu acredito que seja assim com você também. (CHBOSKY, 2007, p. 

223) 

 

 

Em Apanhador, Holden também termina institucionalizado, e tem a oportunidade de 

contar sua história diversas vezes para pessoas interessadas em ouvir – ao contrário do que 

ocorria em outros momentos do romance.  

 

 

Uma porção de gente, principalmente esse cara psicanalista que tem 

aqui, vive me perguntando se eu vou me esforçar quando voltar para o 

colégio em setembro. Na minha opinião, isso é o tipo de pergunta imbecil. 

Quer dizer, como é que a gente pode saber o que é que vai fazer, até a hora 

que faz o troço? A resposta é: não sei. Acho que vou, mas como é que posso 

saber? Juro que é uma pergunta cretina.  
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 No original: “[h]e knows he is unlike other people his age but wants others to fix him”. 
242

 No original: “leaves to others the task of shaping his life”.  
243

 No original: “I have acquired ‘form’, I exist ‘for myself’, because I have willingly agreed to be determined 

from without”; “[this] is indeed the ideal paradigm of modern socialization: I desire to do what I in any case 

should have done”. 
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D.B. não é dos piores, mas também fica me fazendo um monte de 

perguntas. (...) D.B. me perguntou o que é que eu pensava sobre esse troço 

todo que acabei de contar. Eu não soube o que dizer. Para ser franco, não sei 

o que eu acho disso tudo. Tenho pena de ter contado o negócio a tanta gente. 

(SALINGER, 2012, p. 205, grifos do original)
244

 

 

 

Por um lado, Holden está certo em apontar que não há como saber o que irá acontecer, 

já que o futuro não é algo que se possa controlar, mas por trás disso parece haver uma recusa 

em se posicionar. O fato de ele se arrepender de contar sua história pode ser lido como se o 

menino estivesse se negando a refletir sobre o que lhe aconteceu, pois o ato de contar pede 

que se pense sobre os fatos, se dê a eles um encadeamento lógico – e até que se revelem os 

motivos e razões que guiaram certas atitudes – o que não é seu desejo. O otimismo na cena é 

tênue. 

O que diferencia Holden de Charlie, e de outros protagonistas da YAlit, é uma questão 

de crença pessoal: Charlie (e Naomi, e Bianca e Steven...) acredita que suas ações podem ter 

frutos positivos e solucionar seus problemas. O romance de formação juvenil termina 

devolvendo ao protagonista a esperança que ele perdeu quando se instaurou o evento inicial, e 

é essa esperança que dará ao leitor a oportunidade de crescer a aprender com o livro.
245

 É por 

isso, também, que muitas vezes não é preciso mostrar a resolução total dos conflitos, basta a 

tomada de decisão: como já foi dito, perseguir uma resolução abre a possibilidade de novos 

confrontos, coloca a esperança novamente em cheque, e não é esse o objetivo desses 

romances, que buscam justamente restaurar esse sentimento. O necessário, então, é fazer o 

protagonista (e o leitor) entender que “a nossa mente é uma coisa que sempre PODEMOS 

mudar” (SONNENBLICK, 2006, p. 209),
246

 e que, para mudar sua realidade, é preciso agir, 

sempre.  

Tanto Holden quanto os protagonistas da literatura juvenil aqui citados são 

adolescentes inseridos no contexto pós-moderno, mas o tratamento dado a esses sujeitos é 

diferente. Fica então a pergunta: qual é a relação entre o indivíduo representado na YAlit e o 
                                                           
244

 No original: “A lot of people, especially this psychoanalyst guy they have here, keep asking me if I’m going 

to apply myself when I go back to school next September. 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? The answer is, you don’t. I think I am, but how do I 

know? I swear it’s a stupid question. 

D.B. isn’t as bad as the rest of them, but he keeps asking me a lot of questions, too. (…) D.B. asked 

me what I thought about all this stuff I just finished telling you about. I didn’t know what the hell to say. If you 

want to know the truth, I don’t know what I think about it. I’m sorry I told so many people about it” 

(SALINGER, 2010, p. 230, grifos do original). 
245

 Não quero dizer com isso que não é possível aprender com livros tristes – a questão, inclusive, foi 

mencionada brevemente no terceiro capítulo. Além disso, como bem apontou Chambers, não é possível prever 

que livro provocará uma epifania no leitor, e o próprio Apanhador foi – e ainda é – esse livro para algumas 

pessoas (CHAMBERS, 2010, p. 273).  
246

 No original: “your mind is something you always CAN change” (SONNENBLICK, 2004, p. 242). 
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contexto sócio-histórico em que tais obras se inserem, mais especificamente, com a pós-

modernidade? 

As formas narrativas mais convencionais encontradas em boa parte da literatura 

juvenil tornam difícil argumentar em prol de sua inserção na arte pós-moderna, havendo 

inclusive quem defenda que tais obras não podem ser consideradas pós-modernas por terem 

como temática que perpassa o gênero justamente a construção de uma identidade 

relativamente estável, sendo possível afirmar apenas que elas se utilizam de alguns de seus 

elementos (cf. Dawson), já que “[de a]acordo com a teoria pós-moderna, a busca pela 

identidade e por um senso de si são construções do iluminismo” (DAWSON, 2007, p. 144, 

tradução livre).
247

 Por outro lado, o sujeito adolescente é o sujeito pós-moderno por 

excelência, sendo o fruto dessa nova era – e, com isso, a literatura juvenil vai ser, 

intrinsecamente, um gênero que fala dos problemas dessa época. 

Segundo Coutinho (2009, p. 138), a adolescência é uma experiência “na qual cada 

indivíduo é responsável pela sua trajetória de vida e pelo lugar que ocupa no socius”, podendo 

ser concebida “como um trabalho psíquico imposto ao jovem na saída da infância (...), 

imposição esta que decorre não tanto das transformações advindas da puberdade, mas de uma 

determinada condição social”, sendo o momento em que “o sujeito é convocado a agir em 

nome próprio” (COUTINHO, 2009, p. 140). É possível ver, então, que muito do que se falou 

sobre os aprendizados representados nos romances de formação juvenis tem relação com o 

processo pelo qual adolescentes reais têm que passar (ou se espera que passem) em sua 

jornada rumo à vida adulta. Mais do que isso, porém, “o período adolescente é justamente 

uma entrada na incerteza (...), a incerteza de toda a subjetivação” (CADORET apud 

COUTINHO, 2005, p. 19), já que é nele que o indivíduo começa a ter um maior contato com 

a realidade pós-moderna.   

Coutinho (2005, p. 20) aponta ainda que o adolescente é talvez o que mais sofre com a 

crise cultural e com a queda dos valores (cf. COUTINHO, 2009) que marcam a 

contemporaneidade. É na adolescência que o indivíduo começa a experimentar a “liberdade” 

característica de nossos tempos, ao mesmo tempo em que é chamado à responsabilidade por já 

ser “crescido”. O sujeito passa, também, a lidar com a pressão das escolhas: ainda novo, o 

jovem é forçado a decidir sobre o seu futuro, uma escolha que, em teoria, seguirá pelo resto 

de sua vida, e deve fazer a escolha certa, socialmente aceita e bem sucedida. O adolescente 

também é enganado pela ideia de que todos os caminhos são possíveis e estão à sua 
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 No original: “[a]ccording to postmodernist theory, the search for identity and sense of self are Enlightenment 

constructions”. 
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disposição, uma ilusão vendida pela mídia e pela produção voltada para os públicos infantil e 

juvenil. Os filmes ensinam que não se deve desistir dos seus sonhos e as figuras do geek e do 

loser vêm ganhando força nos últimos anos, reforçando a ideia de que o importante é 

permanecer honesto em relação ao seu verdadeiro eu, e que isso basta para que seus desejos se 

concretizem. É a Barbie e seus slogans de seja o que quiser ser,
248

 desde que você queira ser 

uma profissional pioneira e de sucesso e que está sempre antenada às ultimas tendências, sem 

sair de cima do salto cor-de-rosa – e agora em novas formas e tamanhos, para que não restem 

dúvidas de que todas podem seguir seu exemplo. 

Os livros parecem fugir desse padrão, mas a literatura juvenil não é inocente de 

perpetuar essa crença na liberdade e seus benefícios, o que a coloca em uma posição delicada, 

e um pouco contraditória. Se por um lado ela contribui para um cenário que gera angústia, por 

outro ela gera conforto. Nos estudos sobre obras voltados para crianças e adolescentes, é 

comum que se fale sobre como esses livros trazem esperança – e um sentido de comunidade 

que se assemelha ao de frataria descrito por Coutinho –, sendo eles também uma forma de 

legitimar os valores e ideais dos adolescentes. A literatura serviria, então, para dar voz para 

esses jovens, que muitas vezes não têm os meios para se expressar e têm seus conflitos 

“diminuídos” pela cultura adulta, sendo também uma fonte de aprendizado, já que ensina a 

olhar para si mesmo e para o outro.  

Mas o que explicaria essa natureza conflitante? Trites (2000, p. 83) chama atenção 

para o fato de que, apesar de a maioria dos romances juvenis parecer legitimar a experiência 

do jovem, o que ocorre é que o gênero, na verdade, “parece deslegitimizar os adolescentes, 

insistindo que sua condição, e especialmente a imaturidade, são inaceitáveis”,
249

 

incentivando-os a deixar essa fase para trás. Segundo ela, as obras voltadas para esse público 

também parecem indicar que a autoridade não é, e nem deveria ser, desses jovens, e que 

 

 

Ao comunicar tais ideologias ao leitor adolescente, o gênero se torna um 

Aparelho Ideológico de Estado, uma instituição que contribui para a 

construção social do adolescente como alguém que deve ser reprimido pelo 

bem maior (TRITES, 2000, p. 83, tradução livre)
250
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 O atual slogan da marca é “You can be anything”, mas outras variações da mesma ideia já foram usadas ao 

longo dos anos.  
249

 No original: “seems to delegitimize adolescents, insisting that ‘adolescentness’, especially immaturity, is 

unacceptable”. 
250

 No original: “In communicating such ideologies to adolescent readers, the genre itself becomes an Ideological 

State Apparatus, an institution that participates in the social construction of the adolescent as someone who 

must be repressed for the greater good”. 
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Existe uma lógica por trás desse argumento. Coutinho (cf. 2005) aponta que o 

adolescente não apenas sofre os efeitos da conjectura contemporânea, mas é uma criação e um 

reflexo desse cenário. Em outro trabalho, ela remete às ideias de Calligaris de que nossa 

cultura, centrada no presente, vai ver na adolescência o “sonho da liberdade plena” 

(COUTINHO, 2009, p. 143), e de Ariés, que afirma que o século XX é o século da 

adolescência, pois nele “[d]eseja-se alcançá-la cedo e demorar-se nela durante muito tempo” 

(ARIÉS apud COUTINHO, 2009, p. 137), o que para a autora resulta num interesse por essa 

fase que se manifesta em posições “ambivalentes em relação a ela – por um lado, um certo 

fascínio; por outro, a necessidade de controle” (COUTINHO, 2009, p. 137). A produção 

cultural voltada para públicos adolescentes poderia, justamente, ser uma forma de controlá-

los, reprimi-los “pelo bem maior”.     

A literatura, aqui no sentido geral, é um Aparelho Ideológico de Estado (AIE) cultural 

(ALTHUSSER, 1984, p. 17), e as literaturas infantil e juvenil têm essa função intensificada 

por conta de seus aspectos educacionais (seja no sentido de ensinar para a vida ou no seu uso 

em contexto pedagógico). Elas existem circunscritas à ideologia dominante, são seu veículo 

de transmissão, e vão ajudar a construir o indivíduo “independente”, “livre” e o self-made 

man, característicos da pós-modernidade e do imaginário americano, respectivamente, como 

objetivos desejáveis para o sujeito. Mais do que isso, a YAlit, enquanto um AIE, muitas vezes 

se ocupa de promover a reconciliação com outros AIE’s, em especial a escola e a família. A 

adolescência é justamente a fase em que fica marcada a passagem da “família ao social” e “a 

necessidade de que o próprio sujeito adolescente, enquanto um ser de linguagem, deva se 

‘apropriar’, de alguma forma, dos discursos que o constituem” (COUTINHO, 2009, p. 139). 

A literatura juvenil pode ser uma das formas de garantir que isso aconteça e o adolescente 

absorva a ideologia dominante, em especial nos casos em que ela se aproxima do romance de 

formação, que tem como uma de suas conquistas, relembrando Moretti, “a legitimação do 

sistema social dentro da mente dos indivíduos” (MORETTI, c2000, p. 230, grifos do original, 

tradução livre). 

Essa, porém, não é a única opção. Por se tratar de uma literatura em que existe uma 

grande distância entre produtores e consumidores (TRITES, 2000, p. 83), e que está sempre 

sob o olhar de críticos e censores, é interessante falar da intenção do autor, que é muitas vezes 

expressa pelos escritores em entrevistas, sites pessoais, etc. Como exemplo, podemos voltar 

nossa atenção para Bateria e Thirteen Reasons Why: 
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P: O que te inspirou a escrever Bateria, garotas e a torta perigosa? 

R: (...) Eu, na verdade, escrevi esse livro para uma menina maravilhosa. O 

irmãozinho dela vinha lutando contra o câncer há anos e eu queria achar um 

livro com o qual ela pudesse se identificar. Quando não consegui achar um 

romance que eu julgasse ser apropriado para a situação dela, eu escrevi um. 

(SONNENBLICK, 2004, s.n., tradução livre)
251

 

 

 

Você acha que estava tentando passar uma mensagem com esse livro? 

Muitos autores respondem “não” para essa pergunta, ou pelo menos 

dizem que o livro deveria falar por si só. Eu entendo isso, mas eu tinha sim 

algo que eu queria dizer. (...) 

Basicamente, apesar de Hannah admitir que a decisão de tirar a 

própria vida foi inteiramente dela, também é importante termos consciência 

de como tratamos os outros. (...) O que fazemos tem impacto na vida de 

outras pessoas, e isso é inegável. (ASHER, 2008, p. 220-221, tradução 

livre)
252

 

 

 

Os comentários dos dois autores parecem indicar que o fato de a YAlit ser vista como 

fonte de conforto não é um simples resultado de experiências de leitura, mas sim algo que, 

muitas vezes, guia o próprio ato da escrita. A intenção benéfica não exime os autores de 

reproduzir e propagar a ideologia dominante, mas isso parece acontecer no nível do 

inconsciente – afinal, enquanto membros da sociedade, é difícil para eles se desvencilhar dela, 

sendo que muitas vezes a ideologia se entranha no discurso de formas imperceptíveis. Por 

outro lado, as obras juvenis costumam carregar mensagens explícitas e diretas, e é nelas que 

focarei no momento.  

Ironicamente, os censores da literatura juvenil parecem ter os mesmos objetivos que os 

escritores e defensores dessas obras: proteger o jovem do mundo hostil em que ele está 

inserido. Porém, enquanto os primeiros tentam fazer isso escondendo a realidade, os outros 

focam em instrumentalizar o leitor para que ele tenha os meios de interagir e sobreviver ao 

contexto em que está inserido. Se é verdade que o adolescente está numa fase em que precisa 

se reapropriar dos discursos que o constituem, durante esse processo é preciso também que ele 

saia  
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 No original: “Q: What inspired you to write Drums, Girls & Dangerous Pies? 

A: (…) I really wrote this book for one amazing girl. Her little brother had been battling cancer for years, and I 

wanted to find a book she could relate to. When I couldn’t find a novel that I felt was a good fit for her 

situation, I wrote one”. 
252

 No original: “Do you feel you were trying to put across a certain message with this book? 

A lot of authors answer “no” to that question, or at least say the book should speak for itself. And I 

can understand that, but I did have something I wanted to say (…). 

Basically, even though Hannah admits that the decision to take her life was entirely her own, it’s also 

important to be aware of how we treat others. (…) People do have an impact in the lives of others; that’s 

undeniable”. 
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de uma condição de alienado do discurso do Outro e [passe a] se 

responsabilizar pelo seu ato e sua palavra. Realizar o ideal dos pais ou de 

uma cultura, sem nele acrescentar ou retirar nada, como uma marca de 

singularidade, é morrer subjetivamente. (COUTINHO, 2009, p. 141) 

 

 

Para que os jovens possam “tomar a palavra para si e criar um sentido para as suas 

vidas (...) eles deve (sic) encontrar no social referenciais que lhes permitam projetar-se no 

futuro, ou mesmo se contrapor a eles” (COUTINHO, 2009, p. 141). É preciso um suporte 

identificatório, mas vivemos em uma época em que tais referências estão cada vez mais em 

falta, assim como os grandes ideais (COUTINHO, 2005, p. 20), o que ecoa a ideia de Bauman 

(2000, p. 14) de que se espera que indivíduos se encaixem e sigam padrões de 

comportamento, enquanto estes estão desaparecendo. De certa forma, é criada uma micro-

comunidade entre um livro e seus leitores, e a YAlit, então, forneceria as bases para a 

identificação através de suas personagens: “[os l]eitores desses romances podem não ser essas 

personagens, mas eles certamente as conhecem. Eles reconhecem nelas a criança que se senta 

perto da sua carteira na escola (...) e com esse reconhecimento são capazes de sentir empatia 

por elas.” (BICKMORE; YOUNGBLOOD, 2014, p. 251-252, tradução livre).
253

 Os romances 

juvenis trazem personagens facilmente identificáveis que foram capazes de “se 

responsabilizar pelo seu ato e sua palavra” e se manter no caminho rumo a um crescimento 

bem sucedido. Com isso, vão servir de exemplo para quem lê, que terá uma base para 

comparar e contrastar seus próprios atos e julgar o que acha mais apropriado para si. E, como 

vimos anteriormente ao falar da reconciliação, tais obras não irão propor um modelo rígido e 

engessado como aquele em que os sujeitos do século XIX e o dos anos 40 e 50 deviam se 

encaixar. 

A maior permissividade com o sujeito no final do Bildungsroman juvenil pode ser 

vista de duas formas. A primeira delas é seguindo a ideia levantada por Trites (2000, p. 52, 

tradução livre) de que  

 

 

[o] romance juvenil, um gênero que surgiu como um aspecto do pós-

modernismo, situa o indivíduo como sendo, ao mesmo tempo, formado pelas 

forças institucionais e ameaçado por elas. (...) Quando os protagonistas do 

romance juvenil aprendem a negociar discursivamente seu lugar na dinâmica 
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 No original: “[r]eaders of these novels may not be these characters, but they certainly know them. They 

recognize them as the kid two lockers down, (…) and with this recognition, empathize with them”. 
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de poder de dominância-repressão, eles são, normalmente, representados 

como tendo atingido o amadurecimento.
254

 

 

 

O sujeito precisa negociar com as instituições e os AIE, não apenas ceder a eles, o que 

parece se coadunar com a hipótese levantada anteriormente de que o romance de formação 

juvenil apresenta o “meio-termo” como uma forma de conviver em sociedade, estando de 

acordo com a ideia de Coutinho (2009, p. 141) de que tornar-se um sujeito “em última 

instância implicará em aceitar conviver com a renúncia da realização plena de um ideal, para 

assim poder se servir dele na vida”. Isso pode parecer um pouco negativo, se comparado a 

tudo o que foi dito sobre YAlit e esperança, mas é também uma forma de dar perspectiva e 

evitar a frustração, já que mostra que o mundo não é perfeito, o que não quer dizer que não 

seja possível prosperar nele. As maiores concessões feitas ao indivíduo se aproximam, 

também, da forma como o sujeito era tratado no século XVIII. Se retomarmos a análise de 

Turchi do livro Tudo ao mesmo tempo agora, comentada no capítulo três, veremos que a 

autora fala justamente da construção de valores fortes e de um retorno ao passado. Somando 

essas duas observações à ideia de comunidade delineada por essa literatura, parece haver, de 

fato, uma retomada de valores antigos na YAlit, que pode ser vista justamente como uma 

forma de contornar, ou pelo menos frear, a grande individualização que marca a pós-

modernidade – ou ao menos de instrumentalizar seu leitor para que ele não seja destruído por 

ela. Por outro lado, a literatura juvenil não só está inserida como é fruto da conjectura 

contemporânea, e não pode existir isolada do mundo e do seu contexto, da mesma forma que 

o sujeito não pode romper totalmente com a sociedade: “[a]pesar de a maior parte dos 

romances adolescentes não serem tão diretamente envolvidos em questões políticas, eles 

inevitavelmente refletem algum viés cultural, na maioria das vezes disfarçados em discursos 

ideológicos que reafirmam ideias sociais amplamente aceitas” (TRITES, 2000, p. 27, tradução 

livre).
255

 Assim, por mais que concessões sejam feitas aos indivíduos que passam com 

sucesso pelo processo de amadurecimento, eles não deixam de se reconciliar com as 

instituições sociais e com a ideologia dominante, ou pelo menos com algumas delas. Mas só 

porque existe a reconciliação, não é preciso encará-la como uma comprovação da ideia de 

Trites de que tais romances mostram ao adolescente que a autoridade não deveria ser dele, e 
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 No original: “[t]he YA novel, a genre that has emerged as an aspect of postmodernism, situates the individual 

as both comprised by institutional forces and compromised by them. (…) Once protagonists of the YA novel 

have learned to discursively negotiate their place in the domination-repression chain of power, they are usually 

depicted as having grown”.  
255

 No original: “[a]lthough most adolescent novels are not this directly involved in political commentary, they 

invariably reflect some cultural biases, most of which are likely to be veiled in ideological discourses that 

affirm widely-held societal views”. 
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que é preciso que ele cresça. Como foi argumentado durante a análise, as mensagens dos 

romances de formação juvenis focam em responsabilidade e na relação com o outro, incluindo 

o fato de que não se pode fazer tudo sozinho. A literatura juvenil pode então ser vista como 

um gênero que reforça a ideia de que há um momento para tudo. É necessário que o jovem 

passe a ter consciência e assuma a responsabilidade por seus atos, mas, por ainda estar 

percorrendo seu processo de desenvolvimento – e também por questões sociais – às vezes é 

necessário que se deixe um adulto, ou até mesmo outro adolescente, ficar à frente da situação. 

Da mesma forma, a YAlit não parece querer antecipar uma entrada na vida adulta nem 

mostrar que a adolescência tem que ser deixada para trás. De fato, é uma fase fadada ao fim, 

mas o gênero parece indicar que ela é a fase certa para o erro e a reflexão, e que deve ser 

aproveitada pelo sujeito – se aproximando mais, inclusive, de um movimento de preservação 

da inocência dos indivíduos adolescentes, já que coloca o mundo sob uma perspectiva 

otimista. 

A literatura juvenil tem em comum com o Bildungsroman o fato de que não é possível 

chegar a respostas conclusivas acerca dos limites e características desse gênero, recaindo as 

tentativas de defini-lo sempre em uma questão de perspectiva e escolhas. Não é possível negar 

que a YAlit funciona como um Aparelho Ideológico de Estado, mesmo que tente se apresentar 

como um muito pouco repressivo, assim como também não se pode ignorar que ela tenta 

proteger seu leitor da mesma sociedade que busca oprimi-lo. Dessa forma, definir se o gênero 

serve a fins meio perversos de doutrinação ideológica ou se realmente existem apenas boas 

intenções por trás do conforto que ele oferece depende mais do quanto você acredita, ou não, 

na esperança de seus finais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo deste trabalho, busquei chegar a algumas possíveis respostas para a questão 

do Bildungsroman, passando por sua manifestação clássica e chegando a sua realização 

juvenil. Basicamente, o romance de formação retrata o desenvolvimento de um indivíduo, 

enquanto representante de uma classe social. Muito do que se relaciona ao gênero é uma 

questão de escolha, e é justamente aí que a discussão acerca do gênero se inicia. Se 

considerarmos que o amadurecimento retratado deve seguir estritamente o modelo 

paradigmático do romance de formação, Anos de aprendizado de Wilhelm Meister, então esse 

tipo de narrativa teve uma vida curta, reduzida à Alemanha do século XVIII. Por outro lado, 

essa estrutura-base pode ser aplicada a diversos cenários e contextos, e foi por esse caminho 

que trilhei meu trabalho. Assumir essa perspectiva inclui também aceitar que o modelo não 

pode ser tão rígido, e que a transformação é algo natural ao gênero, já que, por tratar da 

formação, ele deve estar constantemente se renovando para que possa representar as ideias e 

pensamentos vigentes em cada época (cf. MATOS). Porém, ao falar de romance de formação, 

há também o problema adicional de seus elementos temáticos serem extremamente comuns, 

podendo ser encontrados em diversos tipos de narrativas. É preciso, então, criar uma definição 

que dê conta das duas questões, sendo ao mesmo tempo abrangente – a fim de aceitar uma 

diversidade de manifestações – e restritiva, ou então qualquer história que inclua algum tipo 

de aprendizado vira um Bildungsroman. O caminho para tal parece ser focar em aspectos 

conteudísticos e em momentos-chave da narrativa, mas é difícil chegar a um consenso. 

Existem muitas opções e, no fim, classificar uma obra como um romance de formação, ou 

não, vai depender sempre da definição escolhida para o gênero. 

 Mesmo com todas as incertezas, uma coisa parece certa: o contexto sócio-histórico é 

determinante para a forma que o Bildungsroman vai assumir. A prova disso é que, com o 

passar do gênero para o cenário britânico, ele foi acrescido de uma preocupação com os bons 

valores e a norma moral que não tinha tanto destaque em seu paradigma, e que vai influenciar 

outras literaturas em língua inglesa. O gênero também vai tratar da forma como o indivíduo se 

relaciona com a sociedade e como esta lida com a ameaça em potencial que o sujeito 

representa no momento em que passa a apresentar impulsos antissociais. O que parece 

acontecer é que, conforme a modernidade vai avançando e se adentra na pós-modernidade, a 

necessidade da reconciliação entre o indivíduo e a sociedade se torna maior – mesmo que a 

princípio ela não seja possível ou o sujeito não a deseje, mesmo levando em conta que ele é 
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que sofre com essa separação. O romance de formação surgiu num contexto de mudanças, e 

os indícios apontam que uma de suas funções é justamente dar sentido a um mundo em 

transformação, colocando-o em uma forma fácil de ser reconhecida e ser compreendida pelo 

leitor.  

 O processo de crescimento é, por vezes, tão difícil de ser compreendido e vivenciado 

quanto os períodos de reconstrução de paradigmas, e é a isso a que o Bildungsroman juvenil 

vai tentar dar sentido. Se o romance de formação surgiu em um período de transição, o 

romance juvenil é a forma que trata, por excelência, do sujeito em transição, que está 

realizando a passagem da infância para a vida adulta. Retomando Bakhtin (2001, p. 222; 

grifos do original), nos romances de formação que se passam na fronteira entre dois tempos, 

“[e]ssa transição se efetua [no herói] e através dele. Ele é obrigado a tornar-se um novo tipo 

de homem, ainda inédito. (...) Mudam justamente os fundamentos do mundo, cabendo ao 

homem mudar com ele”. O adolescente está, justamente, na fronteira entre dois momentos 

distintos do desenvolvimento e, se ele não vai, a rigor, se tornar “um novo tipo de homem”, 

espera-se que ele passe a ocupar um papel que, para si, é completamente novo. Se deixar de 

ser criança aumenta o horizonte de possibilidades, sua condição de não-adulto o limita, e o 

sujeito adolescente tem que equilibrar características dos dois estágios, de acordo com o que a 

situação e as instituições sociais pedem dele – o que nos dá uma possível fonte para o 

confronto entre indivíduo e sociedade. Mudam, sim, os fundamentos de seu mundo particular, 

e o adolescente precisa aprender a se reinserir nele, e ocupar essa posição sem, muitas vezes, 

ter o apoio ou as direções necessárias para tal. Por essa perspectiva, a situação do adolescente 

não parece tão afastada assim da vivida pelo indivíduo que se viu num mundo em transição, 

confrontado com a novidade e as mudanças, mas ainda muito preso à tradição e limitado por 

ela. Se, em O apanhador no campo de centeio, Holden Caulfield era um sujeito em dupla 

transição por ser um adolescente em um contexto sócio-histórico de transformações, todo 

jovem, de certa forma, passa por algo semelhante, já que as mudanças que enfrenta não são 

apenas internas, chegando também a seu meio e sua realidade. A literatura juvenil trata 

justamente desse sujeito e, ao oferecer para o leitor um possível modelo, se aproxima do 

Bildungsroman, partilhando com ele, também, um certo caráter didático. 

 Porém, como já afirmei, os dois gêneros não partilham apenas de elementos em 

comum ou de uma relação genealógica, sendo possível falar de um romance de formação 

juvenil. Por outro lado, a literatura para adolescentes tem características e convenções 

próprias, o que faz com que sua manifestação do Bildungsroman apresente modificações em 

relação ao modelo adulto. Estas são as principais diferenças entre as duas formas: 
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1) No romance de formação, temos um momento inicial, caracterizado pelo impulso egoísta, 

e um momento final, onde há a contenção desse impulso, e o protagonista apresenta uma 

maior consciência de si e de sua realidade. Em alguns casos, esse segundo momento irá 

coincidir com a reconciliação entre indivíduo e sociedade, ou sua indicação; 

 No caso da literatura juvenil, o impulso egoísta não é mais o ponto inicial do 

Bildungsroman. Por vezes, ele irá aparecer após o evento inicial, mas o que aparece com 

maior frequência como uma falha da personagem que deve ser superada é o escapismo. 

Mesmo com a perda desse primeiro momento, ainda é preciso que, ao final, a personagem 

apresente uma diferença perceptível em seu ser em relação ao que era no começo da narrativa, 

permanecendo a necessidade de que ela adquira maior consciência de si e da realidade. 

 Por conta das funções socializadoras e pedagógicas da YAlit, a reconciliação entre 

indivíduo e sociedade é uma certeza maior do que no Bildungsroman adulto, e tem também 

um peso maior. É possível que existam romances de formação juvenis em que ela não ocorra, 

mas a mudança para os microcosmos familiar e escolar, e a relação íntima entre essas 

instituições sociais e a literatura para adolescentes, a tornam mais comum. Mesmo que o 

jovem protagonista não consiga aceitar as normas sociais e se reintegrar ao lar e ao meio 

educativo, é pouco provável que ele apareça totalmente isolado e desconectado da sociedade. 

 O Bildungsroman juvenil chama atenção, também, por sua conclusão esperançosa, 

caracterizada pelo otimismo das personagens e pela forma positiva como o mundo é 

representado – em especial se pensarmos no exemplo contrastante oferecido por Apanhador.  

 

2) Ao contrário do que ocorre em outros gêneros, no romance de formação o 

amadurecimento pelo qual o protagonista passa não é apenas visível ao leitor, mas também à 

própria personagem, que pensa e reflete sobre as transformações que sofreu; 

 Enquanto isso pode acontecer na literatura juvenil, a exemplo de Bateria, garotas e a 

torta perigosa, essa não parece ser a regra, já que, nesses romances, o tempo da ação e o 

tempo da narração são, muitas vezes, concomitantes. Assim, ao invés de um trabalho de 

autorreflexão, o que é apresentado ao leitor é o processo mental pelo qual as personagens 

passam conforme percebem a necessidade de mudar e passar agir. Temos acesso ao seu 

raciocínio e aos motivos por trás de suas ações. 

 

3) O romance de formação segue um princípio de economia, em que apenas os 

acontecimentos que carregam significado são narrados; 
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 O mesmo vale para o Bildungsroman juvenil, em especial porque, nesses romances, a 

ação tende a se desenrolar em um espaço de tempo menor. Além disso, essas narrativas se 

aproximam mais da estrutura de Apanhador no campo de centeio, que acompanha o 

protagonista em um evento específico, do que daquela de Grandes esperanças, que o segue 

por anos.  

 

4) O protagonista do Bildungsroman passa por uma série de situações adversas, e também 

por sofrimento e desilusões, estando o aprendizado, em boa parte dos casos, relacionado à 

dor;  

 Essa característica irá se manter na YAlit, com uma diferença: aqui, o processo de 

amadurecimento começa com um evento que “quebra” a rotina, foge do padrão de 

normalidade estabelecido no começo da narrativa, o que chamei de evento inicial. Tais 

eventos constituem tragédias pessoais, mas, por vezes, se relacionam a problemas sociais – 

são, também, problemas que o leitor adolescente pode encontrar em sua vida particular ou ao 

seu redor. O evento inicial desestabiliza a personagem e retira o controle dela, que deve ser 

restaurado ao final, assim como a esperança. 

 

5) No romance de formação, o processo de amadurecimento é o enredo, e não apenas um 

aspecto secundário da narrativa.  

 Essa característica vai se tornar particularmente importante no contexto da literatura 

juvenil, que costuma apresentar algum tipo de aprendizado ou aprimoramento pessoal em 

grande parte de suas obras. Para que seja um Bildungsroman, não só esse processo tem que 

ser central para a narrativa como o crescimento apresentado não pode ser simplesmente físico: 

o desenvolvimento pelo qual a personagem passa diz respeito a sua relação com o outro e a 

sociedade, com a tomada de consciência e de responsabilidade, além de um maior 

conhecimento de si e de suas capacidades. 

 

 O Bildungsroman e a literatura juvenil têm em comum o fato de serem dois gêneros 

que trabalham para a manutenção da fé em um sistema, ao representarem a reconciliação com 

a sociedade de forma positiva e desejável – mais um indício de que a YAlit é um terreno 

propício para o romance de formação. Apesar de fazê-lo de forma mais sutil, o 

Bildungsroman juvenil, tal qual o adulto, trata de um sujeito potencialmente explosivo e que 

ameaça os valores morais, burgueses e de classe média. As mensagens e ensinamentos 

encontrados nesses dois tipos de literatura podem ser diferentes, mas o objetivo é semelhante, 
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e revela a mesma tarefa ideológica de promover a integração desse sujeito que põe a ordem 

em risco. Isso se torna particularmente claro na tradição em língua inglesa, com seu sistema 

de recompensar o indivíduo por seus atos julgados positivos – que são, é claro, aqueles que de 

alguma forma reforçam ou se encaixam nas normas de valor vigentes. Vê-se nisso também 

um claro impulso didático, já que o Bildungsroman transmite uma mensagem para o leitor, 

que deve levá-la para a vida. Por outro lado, Apanhador parece apontar que a rigidez com que 

o sujeito era tratado nessa tradição – como vemos em GE, em que não se fazem concessões ao 

indivíduo – não tem mais lugar na sociedade contemporânea, pois tira parte do apelo do 

pertencimento à ordem. O que ocorre é que o sujeito tem que, por fim e mesmo que 

inconscientemente, desejar ser reestabelecido nessa essa ordem, e, se ele resiste, como 

Holden, a probabilidade de a reintegração ser bem sucedida diminui, enquanto aumenta a 

possibilidade de destruição do sujeito. Assim, o protagonista do Bildungsroman juvenil tem 

algumas regalias que eram negadas a Pip, podendo fugir um pouco do padrão e da norma, e 

preservar certa “individualidade”, continuando a ser “ele mesmo” – o que resulta em um 

retrato favorável da reconciliação para o leitor.  

 O Bildungsroman é uma forma que trata da juventude e de seus desejos e anseios – e, 

também, os da sociedade de uma forma geral. Tais romances dão voz aos jovens, que muitas 

vezes estão em conflito com seu meio e não sabem como prosseguir, como achar seu lugar – 

normalmente, se sentem inseridos em um contexto limitador e que busca restringi-los. No 

caso do romance de formação juvenil – e na YAlit de uma forma geral – isso se converte 

também em uma tentativa de, através da arte, oferecer conforto ao adolescente em sua 

transição para a vida adulta, mostrando que as adversidades podem ser superadas. A maior 

diferença entre as duas manifestações do Bildungsroman é que, de uma forma geral, o juvenil 

não acompanha o protagonista até a vida adulta e, com isso, não se tem um amadurecimento 

pleno. Mesmo assim, se mantém a lógica do pré-romance, já que ainda temos o protagonista 

em um estágio “anterior” à maturidade, sendo possível ver essa lógica também como uma 

metáfora, já que a adolescência seria um pré-romance da vida adulta, em que se aprendem 

coisas importantes sobre o si e sobre o mundo, que vão permitir que se faça uma travessia 

segura. 

Apesar da preocupação com os valores parecer ser uma constante da tradição do 

romance de formação em língua inglesa, incluindo aí a YAlit, os temas e conflitos retratados 

no Bildungsroman passaram por transformações, o que era esperado, já que o gênero deve 

acompanhar as mudanças socio-históricas. O romance de formação, porém, continua sendo 

uma forma propícia para tratar dos problemas dos sujeitos jovens de nossa sociedade e, apesar 
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de a literatura juvenil não se resumir a ele, pode bem ser, por excelência, o gênero da 

adolescência. 
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