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Resumo 

Este trabalho propõe uma comparação entre “The 
Drover’s Wife” um dos contos mais paradigmáticos da 
chamada “tradição rural” da literatura australiana, de 
autoria de Henry Lawson, publicado em 1892, e a pintura 
modernista homônima de 1945, de Russel Drysdale. São 
realizadas análises das duas obras, averiguado-se como 
se dá a transposição da representação verbal pré-
modernista de uma obra considerada “tradicional” e 
simbólica de uma “identidade nacional” para sua versão 
não-verbal pictórica e que segue algumas das 
convenções iconoclastas características do modernismo. 
Examinando-se as similaridades e contrastes, verifica-se 
que a releitura de Drysdale homenageia a obra de 
Lawson, apresentando pictoricamente essa heroína forte, 
pragmática e solitária no outback australiano. 

Introdução  

A literatura e cultura australianas ainda são pouco 

estudadas Brasil, mesmo nos cursos de Letras, que 

deveriam dar atenção às várias literaturas de língua 

inglesa, mas que ainda privilegiam as literaturas norte-

americanas e britânicas. Também as pesquisas que 

comparam textos verbais e não verbais não são muito 

frequentes na área de literatura comparada. Sendo assim, 

neste artigo exploraremos o conto pré-modernista “The 

Drover’s Wife”, que pertence à chamada “tradição rural” 

australiana e a pintura modernista, de mesmo nome, de 

Russel Drysdale, com a finalidade de estabelecer as 

relações e os contrastes entre ambas as formas de 

expressão. 

Material e Métodos 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, foram 
seguidas as etapas características desse tipo de 
pesquisa: (i) levantamento bibliográfico sobre os 
contextos históricos, sobre o conto e sobre a pintura; (ii) 
fichamento da bibliografia levantada; (iii) análise 
comparativa do conto e da pintura; (iv) escrita do artigo. 

Resultados e Discussão 

Henry Lawson é figura central na “tradição rural 

australiana”, com contos que mostram o espaço da 

Austrália e a vida de pessoas que habitavam o interior do 

país. “The Drover’s Wife" faz parte dessa tradição rural, 

categoria proposta pelo historiador Russel Ward (Roberts, 

2008, online) na década de 1950 e que tenta explicar 

questões de identidade dos australianos como sendo 

pautada nos grandes espaços vazios e áridos do interior 

do país.  

Contrapondo-se ao rebuscamento do estilo vitoriano 

ainda dominante na literatura produzida na Austrália à 

época, a linguagem do a narrativa de Lawson é descrita 

por Scheidt (2014, p. 75-76) como “áspera” por apresentar 

com segmentos curtos, diretos e quase isentos de 

adjetivos. Frequentemente os contos de Lawson são 

considerados pela crítica como precursores do conto 

moderno, não só na Austrália, como também 

internacionalmente. Em sua pintura The Drover’s Wife 

(fig. 1), Russel Drysdale ressalta essas características e 

as insere num contexto propriamente modernista. Por 

meio das cores, das diferentes proporções aplicadas aos 

elementos humanos, animais, vegetais e geológicos, das 

expressões faciais e da ausência de movimento, Drysdale 

reinterpreta a narrativa de Lawson. 

 
Figura 1. DRYSDALE, R. The Drover’s Wife. 1945. 

Conclusão ou Conclusões 

Num contexto modernista e por meios não-verbais, 

Drysdale é bem-sucedido em ressaltar alguns dos 

mesmos aspectos que fazem do conto de Lawson uma 

expressão icônica da cultura australiana, tais como a 

monotonia e a solidão do ambiente rural, o heroísmo e 

pragmatismo da protagonista face à hostilidade do 

outback e a quase ausência da presença masculina. 
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