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RESUMO 

 

No presente trabalho, estabeleço uma comparação entre dois escritores considerados clássicos 

das literaturas de que fazem parte, Fiódor Dostoiévski e Graciliano Ramos. Tomando como 

corpus principal de minha análise as obras Memórias do subsolo e Angústia, relacionando-as 

ao pensamento teórico-crítico de Mikhail Bakhtin, o estudo é dividido em três etapas. Em um 

primeiro momento, exploro os contextos sócio-históricos nos quais as narrativas foram 

produzidas, de modo a demonstrar aproximações e distanciamentos entre a Rússia do século 

XIX e o Brasil das primeiras décadas do século XX; além disso, analiso as vozes discursivas 

que falam em nome de uma coletividade oprimida socialmente. Em seguida, apresento 

diferentes concepções de heróis literários e o gênero romance é discutido como o gênero 

emergente da moderna sociedade burguesa. Por fim, as possíveis funções da literatura são 

estudadas observando-se, sobretudo, os valores que as personagens de Dostoiévski e 

Graciliano Ramos atribuem ao texto literário; aqui o objetivo é defender a hipótese de que 

através da leitura e produção de literatura os narradores de Memórias do subsolo e Angústia 

encontram uma forma de resistir e combater a opressão da qual se enxergam vítimas. 

 

Palavras-chave: Dostoiévski; Graciliano Ramos; Literatura e História; Análise do Discurso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

Dans le présent travail, j’établis une comparaison entre deux écrivains considérés classiques 

des littératures dont ils font partie, Fiódor Dostoiévski et Graciliano Ramos. Prenant comme 

corpus principal de mon analyse les oeuvres Memórias do subsolo et Angústia, en les reliant à 

la pensée théorique-critique de Mikhail Bakhtin, l’étude est divisé en trois étapes. Au prémier 

moment, j’éxplore les contextes socio-historiques dans lesquels les narratives ont été 

produites, afin de démontrer les approches et éloignements entre la Russie du XIX
 e

 et le 

Brésil des premières décennies du XX
 e

 siècle ; en outre, j’analyse les voix discusives qui 

parlent au nom d’une collectivité opprimée socialement. Ensuite, je présent des différentes 

conceptions de héros littéraires et le genre roman est discuté comme le genre émergent de la 

moderne societé burgeoise. Finalement, les possibles fonctions de la littérature sont étudiées 

en observant, surtout, les valeurs que les personnages de Dostoiévski et Graciliano 

Ramos attribuent au texte littéraire; ici le but est défendre l’hypotese qu’à travers la lecture et 

la production de littérature les narrateurs de Memórias do subsolo et Angústia trouvent une 

façon de résister et combattre l’oppression de laquelle ils se voient victimes. 

 

Mots-clés : Dostoiévski ; Graciliano Ramos ; Littérature et Histoire ; Analyse du Discours. 
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“Sim, existe a beleza e existem os humilhados. Quaisquer que sejam as dificuldades 

da tarefa, eu gostaria de jamais ser infiel quer à primeira, quer aos segundos” 

(CAMUS, 2014, p.111). 

 

“_ Não creio no futuro.  

_ Haverá um futuro. 

_ Mas vocês falam todos desse futuro como de um paraíso. Não haverá paraíso. 

_ Por certo. (...) O que descrevemos como paraíso é o momento em que nossos 

sonhos de hoje estarão realizados. Bem sabemos que a partir daí os homens terão 

novas exigências...” (BEAUVOIR, 1986, p.374). 

 

“‘Não, não é cara ou coroa. O que quer que aconteça, é através de mim que há de 

acontecer’” (SARTRE, 1972 , p.299). 
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Introdução 

 

“Política à parte, nunca notaram um parentesco muito vincado entre a alma brasileira 

e a alma russa? Pois eu desde já proclamo Dostoievsky o meu melhor professor de 

psicologia brasileira” (LEMOS, 2011, p. 746). 

 

 A aproximação entre as literaturas de Fiódor Dostoiévski (1821-1881) e Graciliano 

Ramos (1892-1953) já foi notada por alguns importantes críticos literários, como Antônio 

Cândido (2012) e Carlos Nelson Coutinho (1978). No entanto, o próprio Graciliano, em 

famosa carta ao primeiro crítico citado, declarava absurda a influência que lhe atribuíam: 

“...nunca tive semelhança com Dostoiévski nem com outros gigantes. O que sou é uma 

espécie de Fabiano, e seria Fabiano completo se a seca houvesse destruído a minha gente, 

como V. muito bem reconhece” (RAMOS apud CÂNDIDO, 2012, p.10). Àqueles que 

conhecem minimamente o que Graciliano dizia a respeito de suas obras não parecerá estranho 

esse “menosprezo” que notamos nesta sua fala. Para que este estudo seja factível, 

naturalmente teremos de pôr em xeque a opinião do escritor alagoano. 

Convém lembrar que a literatura russa chega ao Brasil, de maneira significativa, nos 

primeiros decênios do século passado. Lidos por diversos escritores brasileiros, geralmente 

em traduções francesas, os romancistas russos cedo ganharam espaço no cenário intelectual da 

época. Exemplo conhecido deste fascínio que os russos provocaram por nossas terras pode ser 

observado na figura de Lima Barreto (1881-1922): “Leia sempre os russos: Dostoiévski, 

Tolstoi, Turguêneff, um pouco de Gorki; mas, sobretudo, o Dostoiévski da Casa dos Mortos e 

Crime e Castigo” (BARRETO, 1956, p.171). Pertencente a uma geração anterior a de 

Graciliano Ramos, Lima Barreto já enxergava nos autores russos, especialmente em 

Dostoiévski, qualidades de alta literatura, o que para nós, hoje, é algo quase incontestável. 

Graciliano parece compartilhar da mesma paixão que Lima Barreto nutria por Dostoiévski, o 

que se verifica nesta carta do escritor à sua esposa Heloísa, em que ele não consegue disfarçar 

certo regozijo em ter sido comparado ao romancista russo por um crítico literário: “O 

paraense ataca a minha linguagem, que acha obscena, mas diz que eu serei o Dostoiévski dos 

Trópicos. Uma espécie de Dostoiévski cambembe, está ouvindo?” (RAMOS apud MORAES, 

2012, p.98). Também é digna de nota a solicitação de uma lista com os dez maiores romances 

do mundo feita pela Revista Acadêmica a Graciliano Ramos, que não deixou de contemplar 

Dostoiévski, citando Crime e Castigo (MORAES, 2012). Finalmente, ainda é curioso 

observar o que Graciliano escreve, em tom algo irônico, em outra carta à esposa Heloísa, 

quando se encontrava na prisão: “Se tiver sorte de me demorar aqui uns dois ou três meses, 
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creio que aprenderei um pouco de russo para ler os romances de Dostoiévski" (RAMOS apud 

MORAES, 2012, p.129). Mal sabia Graciliano que sua estadia na prisão duraria muito mais 

que dois ou três meses...  

Importa-me aqui atentar para o fato de que Graciliano Ramos era, sem dúvida alguma, 

um declarado leitor de Dostoiévski: “A despeito da influência de Eça de Queirós em seus 

primeiros escritos, Graciliano cultivava os clássicos russos – Dostoiévski, Tolstói, Górki e 

Gógol.” (MORAES, 2012, p.106). Dessa forma, não parecerá despropositado encontrar em 

seus romances influência significativa do autor de Crime e castigo, apesar de o próprio 

Graciliano “recusar” essa ideia, como já observamos acima. Para começarmos a nos 

aprofundar no cerne deste projeto, considero importante situar as duas obras com as quais 

trabalharei: Memórias do subsolo (1864) e Angústia (1936).  

A novela de Dostoiévski merece destaque dentro da carreira literária do escritor, isso 

porque podemos considerá-la como uma obra que, nas palavras de Boris Schnaiderman, 

“...constituiu passo decisivo na orientação de Dostoiévski para o grande romance filosófico, e 

um passo dado em nível de elaboração superior aos anteriores” (SCHNAIDERMAN, 1992, 

p.31). Com efeito, Memórias do subsolo é o primeiro escrito de Dostoiévski em que 

observamos, de maneira contundente, o discurso filosófico que o acompanharia nos seus 

grandes romances posteriores, notadamente em Crime e castigo (1866), O idiota (1868), Os 

demônios (1871) e Os irmãos Karamázov (1880). Ademais, Memórias do subsolo é obra que 

parece liberta do tradicional discurso realista europeu da época. Refiro-me especialmente aos 

realistas franceses, como Stendhal (1783-1842), Flaubert (1821-1880) e Balzac (1799-1850). 

Mas não é somente desse realismo clássico que as obras de Dostoiévski se diferem, senão 

também do realismo panfletário russo, cujo representante maior foi Nicolai Tchernichévski 

(1828-1889), autor do romance Que fazer? (1863), publicado um ano antes de Memórias do 

subsolo e que obteve relevante destaque nos ciclos literários da época. Para Joseph Frank, 

autor de uma gigantesca e ambiciosa biografia de Dostoiévski, este “...percebeu a importância 

de O Que Fazer? Assim que foi publicado e tentou combater seus efeitos em Memórias do 

Subsolo” (FRANK, 1992, p.204). As palavras de Frank só podem ser entendidas à luz de uma 

breve explicação sobre a citada obra de Tchernichévski. Romance de caráter panfletário, Que 

fazer? logrou causar enorme impacto na sociedade russa quando de sua publicação e, embora 

apresente um caráter demasiado cômico devido à maneira artificial como são apresentas as 

virtudes do revolucionário disciplinado, ainda segundo Frank, posteriormente viria a 

influenciar a Revolução Russa muito mais que O capital de Marx (FRANK, 1992) – basta 
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lembrarmos que o escrito político mais conhecido de Lênin tem exatamente o mesmo título do 

romance de Tchernichévski. 

 Memórias do subsolo é mesmo uma resposta de Dostoiévski à utopia de alguns 

radicais revolucionários russos, cujas propostas de transformação da sociedade eram 

difundidas em certos grupos de intelectuais da época. Há que recordarmos que o próprio 

escritor chegou a flertar com os ideais socialistas durante o período em que frequentou o 

círculo de Petrachévski, pelo que foi preso e condenado à morte. Nas reuniões desse círculo, 

que era apenas mais um entre tantos existentes na Rússia de então, debatiam-se as ideias 

socialistas em voga na Europa e os caminhos que a esquerda russa deveria seguir. Contudo, 

“...Dostoiévski não era um ser político como Petrachévski e Spechniev; tanto assim que, 

posteriormente, preferiu entender seu comprometimento com a atividade revolucionária como 

um acidente biográfico” (FRANK, 2008, p.157). Como observa Frank, Dostoiévski não 

estava em pé de igualdade com alguns de seus companheiros no que diz respeito ao 

comprometimento revolucionário. Assim, sua participação no referido círculo era bastante 

limitada e coadjuvante. Naturalmente, o czarismo não foi sensível a um detalhe como esse e 

Dostoiévski, assim como tantos outros, deveria pagar por sua afronta ao Império com a 

própria vida. A sentença de morte não foi cumprida, já que o Czar Nicolau I a tinha comutado 

em quatro anos de trabalhos na Sibéria, porém a encenação do ato foi teatralmente executada 

pelos carrascos. Aqueles que Dostoiévski pensava serem os últimos instantes de sua vida o 

marcariam para sempre e apareceriam, anos mais tarde, em forma de literatura, nos relatos do 

príncipe Míchkin de O idiota. 

O romance de Tchernichévski que enseja a existência de Memórias do subsolo parece 

ter ficado datado e pouco é lido e conhecido senão por aqueles que estudam especificamente a 

história da cultura e literatura russas. Não há que fazer grandes esforços para compreender tal 

acontecimento. Se observarmos com atenção alguns dos melhores romances da história da 

literatura, constataremos que, embora produzindo um discurso do e sobre o seu tempo, tais 

obras foram capazes de tratar de assuntos que são caros aos homens de qualquer época e 

lugar. Que fazer?, de Tchernichévski, tinha objetivos muito distintos. Não ambicionava ser 

grande literatura, mas cumprir um dever social, isto é, orientar a intelligentsia russa daquele 

momento histórico específico a promover a revolução socialista. Memórias do subsolo, ao 

contrário de Que fazer?, foi mal compreendida e mal lida à época de sua publicação, mas 

logrou chegar viva aos dias de hoje. Diferentemente da obra de Tchernichévski, que propunha 

uma receita fácil de seguir, a obra de Dostoiévski apresentava aos leitores, ávidos por um 

caminho mais curto em direção ao paraíso na terra, uma voz dissonante (DIAS, 2012), que 
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contestava o racionalismo do homem diante de um mundo absurdamente complexo e 

contraditório. Exatamente por trazer à luz um discurso “desajustado” a novela não foi capaz 

de provocar positivamente os leitores russos de então, mas me parece que é precisamente por 

esse mesmo motivo, por esse desajuste dissonante, que Memórias do subsolo permanece atual 

aos leitores de hoje. O discurso de seu estranho narrador não é dirigido apenas aos russos do 

século XIX, mas aos homens de todos os tempos.  

Dividida em dois capítulos, “O subsolo” e “A propósito da neve molhada”, as 

memórias do subsolo são narradas em primeira pessoa por um personagem cujo nome 

desconhecemos e que, doravante, poderemos simplesmente chamar de “homem do subsolo”. 

Na primeira parte da narrativa, o que André Dias (2012) chama de “memórias das teses”, a 

presença do caráter filosófico que envolve a obra se evidencia de maneira marcante. Ainda 

não há memórias propriamente ditas, mas apenas um excêntrico narrador que resolve expor 

suas ideias (teses) de maneira aparentemente aleatória e dissociada de qualquer tipo de 

moralismo discursivo: “...o homem, seja ele quem for, sempre e em toda parte gostou de agir 

a seu bel-prazer e nunca segundo lhe ordenam a razão e o interesse; pode-se desejar ir contra a 

própria vantagem e, às vezes, decididamente se deve (isto já é uma ideia minha)” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.39 - grifos do autor). Neste trecho que cito como exemplo, vê-se 

um dos grandes temas que Dostoiévski desenvolveria em suas obras posteriores: a questão do 

livre-arbítrio do homem sobre a terra.   

Na segunda parte da novela, memórias das práticas (DIAS, 2012), o “homem do 

subsolo” expõe suas memórias propriamente ditas e, a partir de então, temos uma história 

menos desconexa (isto apenas relativamente à primeira parte da obra). Neste ponto, vale 

ressaltar que o narrador em momento algum abandona o tom filosófico no texto, que, em uma 

passagem marcante, nos apresenta “o homem do subsolo” sendo retirado de um bar por um 

oficial sem que este o notasse: “Até pancadas eu teria perdoado, mas de modo nenhum 

poderia perdoar que ele me mudasse de lugar e, positivamente, não me notasse” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.65). Embora não possamos considerar este acontecimento como o 

único desencadeador da narrativa, certamente ele pode ser visto como representativo de um 

dos maiores tormentos do narrador: sua insignificância dentro da sociedade de que faz parte. 

Mais adiante, a indiferença com que é tratado por seus “amigos” de escola traz novamente 

para o centro da narrativa o sentimento de deslocamento da personagem em relação ao meio 

no qual busca a todo custo se inserir: “Nenhum deles notou minha presença, o que era 

estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Provavelmente, consideravam-me algo 

semelhante à mais ordinária das moscas” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.75). Outra vez é a 
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necessidade de existir o que provoca no “homem do subsolo” o sentimento de repulsa em 

relação ao outro.  

 Quanto à Angústia, de Graciliano Ramos, é necessário anotar que, a exemplo de 

Memórias do subsolo, também se trata de um romance bastante particular dentro da carreira 

literária de seu autor, a começar pelo fato de que talvez este seja o único dos quatro romances 

de Graciliano em que o ambiente não participa ativamente da história, diferindo-se, pois, de 

Caetés (1933), São Bernardo (1934) e Vida secas (1938) – principalmente deste último. 

Aliás, mesmo quando se focaliza o locus narrativo nesses três romances, o que significa 

destacar o Nordeste brasileiro, parece evidente que ao regionalismo de Graciliano “...interessa 

apenas o que é comum a toda a sociedade brasileira, o que é ‘universal’”(COUTINHO, 1978, 

p.73). A observação geral dos romances de Graciliano feita por Carlos Nelson Coutinho vem 

bem a propósito aqui. De todas as obras do escritor, Angústia é a que melhor representa este 

caráter “universalista” de que nos fala o crítico. Narrativa de notável trato existencialista, em 

Angústia a pobreza da capital alagoana das primeiras décadas do século XX dá lugar à miséria 

intelectual da medíocre vida de um burocrata: “Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as 

minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das nove horas ao meio-dia e das duas 

às cinco, é estúpida” (RAMOS, 2011, p.23). Nesse sentido, não seria absurdo imaginar que as 

angústias de Luís da Silva poderiam ser narradas dentro de outros cenários sem que houvesse 

perda significativa para a história. Nesse romance, importam muito mais as reflexões sobre a 

existência feitas pelo narrador, fato que secundariza o próprio enredo da obra, basicamente 

um homem que tem a noiva “roubada” por um sujeito com maior poder aquisitivo e decide 

matá-lo para se vingar: “O tema central do romance não é o crime e sim o drama interior que 

vive o personagem Luís da Silva...” (LEITE, 2011, p.264). 

É necessário observar com atenção a questão econômica que aqui se apresenta. Mais 

importante que o fato de Marina trocar Luís da Silva por Julião Tavares é o fato de que, nesta 

permuta, podemos enxergar um dos princípios básicos do capitalismo (sempre discutido por 

Graciliano em seus escritos): a busca irrefreável pelo que é mais rentável e vantajoso 

economicamente. Marina não apenas substitui um homem pelo outro, mas troca um homem 

pobre por outro rico. Enquanto havia apenas seu vizinho, Luís da Silva, a moça cedia às suas 

investidas e dava início aos preparativos para o modesto casamento. Quando surge a figura de 

Julião Tavares em sua vida, Marina já não vê motivos para se casar com seu antigo 

pretendente. Para ela, a questão é tão simples quanto complexa é para Luís da Silva, a quem 

poderíamos auxiliar o entendimento da questão apresentando esta elucidativa metáfora de 

Marx:  
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Uma casa pode ser grande ou pequena; enquanto as casas que a rodeiam são 

igualmente pequenas, ela satisfaz todas as exigências sociais de uma habitação. 

Erga-se, porém, um palácio ao lado de uma casa pequena, e eis que a casa pequena 

será reduzida a uma choupana (MARX, 2010, p.51). 
 

 A despeito do encantamento que os bens de consumo provocam em Marina, uma 

ambiciosa moça do Nordeste brasileiro, é justo afirmar que ela reduz a questão do casamento 

a uma fria análise de interesses materiais (mesmo que não se dê conta disso e acredite, de fato, 

que faz uma opção sincera, o que podemos apenas supor, já que não temos acesso ao seu 

pensamento devido à natureza parcial da narrativa em primeira pessoa). Julião Tavares pode 

oferecer à Marina, materialmente, muito mais que Luís da Silva, e sem fazer o esforço deste. 

Quer me parecer, portanto, que não há na escolha da jovem uma opção sentimental, mas 

apenas a fria lógica do interesse pequeno-burguês facilmente corruptível quando se depara 

com um palácio à frente da choupana em que habita. 

 Como ficamos sabendo pelo próprio Graciliano, o autor entregou os manuscritos de 

Angústia no mesmo dia em que foi preso, a 3 de março de 1936, fato que não permitiu  a 

revisão dos originais tão necessária em seu entendimento. Na já citada carta que enviou a 

Antônio Cândido, Graciliano afirma: “Angústia é um livro mal escrito. Foi isto que o 

desgraçou. Ao reeditá-lo, fiz uma leitura atenta e percebi os defeitos horríveis: muita repetição 

desnecessária, um divagar maluco...” (GRACILIANO apud CÂNDIDO, 2012, p.10-11). A 

observação, compartilhada por Cândido, que o escritor faz a respeito de seu romance aponta 

para o que seria o maior defeito da obra em questão: uma abundância discursiva, uma 

prolixidade excessiva por parte de Luís da Silva que tornam o texto confuso e, por vezes, 

pouco inteligível. Esta leitura, no entanto, pode ser refutada com alguma facilidade. Senão 

vejamos. 

 Com efeito, não há dúvidas quanto à existência em Angústia de momentos como os 

acima referidos, isto é, em que o narrador torna o texto “confuso” a seu leitor, repete ideias 

excessivamente. Contudo, isso não desabona a obra, trata-se antes de uma característica da 

enunciação de Luís da Silva que ainda mais corrobora a sua perturbação interior. Quero dizer: 

as repetições e a abundância fazem parte do núcleo discursivo desse narrador. Sem essas 

características, menos verossímil nos pareceria a narrativa. O que Graciliano enxerga como 

demérito é, em verdade, uma das qualidades do romance! Tal confusão que podemos notar em 

alguns trechos, sobretudo no monólogo final, tem direta relação com o fato de Luís da Silva 

trabalhar com um tríplice tempo em sua escrita: “...o da narração do presente, o da recordação 
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da infância e do passado e o dos devaneios subjetivos, o tempo subjetivo interior” 

(COUTINHO, 1978, p.101). Esse tratamento temporal que Luís da Silva dispensa à história 

que narra torna o texto fragmentado e estilhaçado. Por isso, tendo em vista este trabalho com 

temporalidades construído por Graciliano Ramos, seria mesmo improvável que o romance 

não fosse “confuso”. Além disso, levemos em conta o que nos diz a própria personagem: “Há 

nas minhas recordações estranhos hiatos. Fixaram-se coisas insignificantes. Depois um 

esquecimento quase completo. As minhas ações surgem baralhadas e esmorecidas, como se 

fossem de outra pessoa” (RAMOS, 2011, p.115). É o próprio Luís da Silva quem nos revela 

que, no processo de rememoração, os episódios lhe vêm confusos à mente. Dessa forma, 

desconsideremos nesta análise a suposta confusão narrativa em Angústia e passemos a 

enxergá-la como um recurso narrativo constitutivo do próprio romance. 

Feitas as devidas apresentações das obras com as quais trabalharei nesta pesquisa, é 

necessário agora estabelecer uma breve relação comparativa entre ambas. Vejamos: tanto 

Memórias do subsolo quanto Angústia são narradas em primeira pessoa por narradores-

personagens misantropos que exteriorizam, através de suas reflexões, uma filosofia que põe 

em xeque o “estar no mundo” do homem e a sociedade hipócrita em que este é obrigado a 

(sobre)viver; ambas apresentam, enfim, sujeitos nos quais enxergamos a contradição como 

uma das características mais marcantes do ser humano. Não obstante critiquem de maneira 

ácida e sem meias palavras o cinismo do meio em que estão inseridos, o “homem do subsolo” 

e Luís da Silva fazem parte do “jogo social” e necessitam de algo que lhes possa afirmar 

dentro deste, isto é, a aceitação do outro. Porém, ser aceito não é algo simples para as duas 

personagens, já que ambas não sofrem somente com a pobreza intelectual daqueles que as 

cercam, mas também com a pobreza material que as impede de ascender socialmente.  

O “homem do subsolo” sequer tem dinheiro para ir ao jantar com os “amigos”, como 

vemos na segunda metade da novela: “...havia até um pretexto ponderável para não ir: estava 

sem dinheiro. Ao todo, tinha nove rublos guardados. Mas, destes, era preciso dar sete no dia 

seguinte, como ordenado mensal, a meu criado Apolón, a quem eu pagava sete rublos sem 

comida” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.80); já Luís da Silva perde Marina para Julião Tavares 

também por questões financeiras, como já observamos: “Havia de brigar com ela, dizer-lhe 

que tivesse juízo, explicar que sou pobre, não posso comprar camisas de seda, pó de-arroz 

caro, seis pares de meias de uma vez?” (RAMOS, 2011, p.84). O jantar com os amigos e o 

casamento com Marina são figuras metafóricas que representam a possibilidade factível que 

as personagens enxergam de poderem autoafirmar-se dentro da sociedade que tanto 

menosprezam. Observamos, então, que a condição social dos sujeitos, seja em Dostoiévski ou 
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em Graciliano Ramos, interfere diretamente nas vidas das personagens e se apresenta como 

tema de destaque nas obras. 

Como partícipes das histórias que narram, o “homem do subsolo” e Luís da Silva são 

os heróis romanescos em questão. Todavia, o primeiro nos adverte: “um romance precisa de 

herói e, no caso, foram acumulados intencionalmente todos os traços de um anti-herói...” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.146 – grifo do autor). A metalinguagem presente ao longo de toda 

a novela de Dostoiévski chega a seu ápice nestes trechos finais da novela. Aqui, a personagem 

lança um olhar analítico para si mesma e afirma que, pela construção intencional de suas 

notas, não pode ser considerada um herói, senão o seu extremo oposto. Segundo suas 

palavras, poderíamos inclusive contestar o próprio gênero da obra, já que - em uma acepção 

clássica - não havendo herói, não haveria romance. De fato, o homem do subsolo não acredita 

ter escrito um romance sobre sua vida; para ele, o que lemos são apenas recordações dispersas 

(lembremos que a palavra zapíski (записки), em russo, significa notas, ou seja, a obra tem um 

caráter essencialmente disperso e é desprovido de harmonia narrativa intencionalmente).  

 E o que poderíamos dizer de Luís da Silva? Seria ele também o anti-herói de 

Angústia? Provavelmente sim, já que em diversos aspectos ele se assemelha ao narrador de 

Memórias do subsolo. Podemos enxergá-lo também, tomando emprestada a definição 

lukácsiana utilizada por Carlos Nelson Coutinho (1978), como um “herói problemático”, ou 

seja, sujeito que representa a busca individual de seus interesses em um mundo onde inexiste 

a noção de comunidade humana. O homem, nesse sentido, seria um ser alienado pelo próprio 

sistema do qual não pode se ver livre. Seja qual for a definição atribuída a Luís da Silva, mais 

importante é notar que “...através de técnicas vanguardistas, Graciliano constrói um dos 

romances mais realistas da literatura brasileira, cuja estrutura muito se aproxima das dos 

romances dostoievskianos de herói individualista”  (COUTINHO, 1978, p.103 – grifo do 

autor); quer dizer, a estrutura “desconexa” da obra de Graciliano contribui sobremaneira para 

a construção de uma personagem problemática. Em Dostoiévski e em Graciliano Ramos, é 

através da fissura narrativa nos discurso que podemos enxergar a desestabilização psicológica 

dos sujeitos. 

Para além das semelhanças técnica, obras escritas em primeira pessoa, e filosóficas, 

narradores contraditórios, “heróis problemáticos” que ambicionam e rejeitam o convívio em 

certa sociedade, finalmente é necessário apontar para o fato de que ambos, o “homem do 

subsolo” e Luís da Silva, problematizam ativamente o processo da escrita em suas narrativas: 
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...eu escrevo unicamente para mim, e declaro de uma vez por todas que, embora 

escreva como se me dirigisse a leitores, faço-o apenas por exibição, pois assim me é 

mais fácil escrever. Trata-se de forma vazia, e eu nunca hei de ter leitores. 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.53) 

 

Habituei-me a escrever, como já disse. Nunca estudei, sou um ignorante, e julgo que 

os meus escritos não prestam. Mas adquiri cedo o vício de ler romances e posso, 

com facilidade, arranjar um artigo, talvez um conto. (RAMOS, 2011, p.56) 

 

Os dois narradores menosprezam o próprio ato de escrever e, assim, valoram-no 

paradoxal e positivamente, já que este desprezo, fosse ele sincero, não deveria culminar na 

ação, mas na inércia. Uma das hipóteses que este estudo buscará discutir é a de que, para 

esses ambíguos narradores, escrever é um ato de resistência e dissonância. O trabalho com a 

escrita, nessas obras, denota a força das personagens, aparentemente tão frágeis e vulneráveis 

dentro das sociedades em que se encontram. Quando falamos em escrita como resistência, 

vêm-nos à mente inúmeros autores e romances. Contudo, há que se notar a particularidade 

deste tema dentro de Memórias do subsolo e Angústia. O “homem do subsolo” e Luís da Silva 

não narram somente para resistir, mas problematizam essa narração constantemente: o 

primeiro dizendo que jamais terá leitores; o segundo afirmando que é um ignorante, porém 

capaz de rabiscar algumas linhas às quais não parece dar muita importância. 

Seria impossível não relacionar a resistência dessas personagens aos próprios 

escritores que as trouxeram às páginas dos romances. Também para Dostoiévski e Graciliano 

Ramos a escrita, sobretudo a escrita literária, sempre se apresentou como algo sem o que não 

se podia passar. Lançando um olhar à biografia dos dois escritores em questão, não será difícil 

descobrir que ambos escreveram como profissão (sobretudo Dostoiévski). Portanto, 

escreveram porque precisavam sobreviver, o que afasta a figura de ambos daquele escritor 

fora da realidade mundana, refugiado em sua torre de marfim e alheio aos problemas 

mesquinhos da vida prática. Não é nesses termos pragmáticos, porém, que este trabalho 

apresenta em seu título a literatura como “salvação”, tampouco veremos esta palavra utilizada 

em sua acepção religiosa largamente difundida. Aqui, salvação, substantivo deverbal cuja 

origem remonta o verbo latino salvare, é compreendida como “ato ou efeito de salvar-se” 

(FERREIRA, 2008, p.723), isto é, a busca consciente por livrar-se de perigo ou ruína 

(FERREIRA, 2008). 

Dostoiévski e Graciliano Ramos, assim como seus prolixos personagens, não 

suportariam a ideia de não poderem escrever. Em carta enviada a seu irmão Mikhail no 

mesmo dia em que se realizara a já citada encenação de sua execução, Dostoiévski escreve: 

“Meu Deus! Quantas imagens, sobreviventes, criadas por mim irão morrer, irão apagar-se em 
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minha cabeça ou derramar-se em meu sangue como veneno! É, se não puder escrever eu vou 

morrer...” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p.13). É muito significativa para a leitura que estamos 

realizando a passagem citada, pois nela observamos que, após os “derradeiros momentos” de 

existência, o romancista russo destaca com acentuada paixão que não escrever, para ele, seria 

verdadeira e literalmente a sua morte.  

Quanto a Graciliano Ramos, é admirável seu esforço em tentar, enquanto preso, 

registrar no papel os infortúnios por que passava e as imagens que o impressionavam nas 

prisões em que esteve em Maceió e Rio de Janeiro. Quando transferido para esta cidade, por 

questões de segurança o autor se desfez de muitas anotações, que voltariam às páginas anos 

depois, em forma de memórias, na grandiosa e póstuma obra Memórias do cárcere (1953). 

Em carta à esposa Heloísa, lemos a explícita devoção à literatura: “Comprando algodão ou 

vendendo fazenda, construindo o terrapleno da lagoa ou entregando os diplomas às 

normalistas, hei de fazer romances. Não dou para outra coisa. Ora, aqui há uns dois ou três 

indivíduos que falam comigo. Aí não há nenhum” (RAMOS apud MORAES, 2012, p.101). 

Como podemos notar, também para o romancista brasileiro a escrita, notadamente a literária, 

era uma imperiosa necessidade, não um mero deleite intelectual. Particularmente em relação a 

Graciliano, ademais, convém lembrar que em seus três romances narrados em primeira pessoa 

(Caetés, São Bernardo e Angústia) temos a presença de narradores que ambicionam escrever 

um livro. Este fato, certamente, não é um simples acaso e merece ser observado com atenção. 

Por fim, indispensável anotar que por se tratar de uma análise de recorte bakhtiniano, 

este estudo compreenderá a figura dos narradores, por conseguinte dos autores, como sujeitos 

históricos, o que significa dizer que “O sujeito que fala no romance é um homem 

essencialmente social, historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem 

social (ainda que em embrião), e não um ‘dialeto individual’” (BAKHTIN, 2010, p.135 – 

grifos do autor). Dessa forma, os discursos dos narradores de Memórias do subsolo e Angústia 

serão sempre considerados como representativos de tempo e espaço específicos sem os quais 

não poderiam jamais se materializar. Esclareçamos ainda que a aproximação estabelecida 

entre narradores e autores, sobretudo no que diz respeito ao último tópico temático 

apresentado, não pretende estabelecer uma análise literária tomando por base a biografia dos 

romancistas, técnica que durante muito tempo foi praticada no âmbito dos estudos literários. 

Importará a este estudo observar a figura do autor como um sujeito social que está 

inextrincavelmente ligado às suas obras e a seu tempo.  Em suma, o momento histórico da 

enunciação condiciona os discursos, que não podem ser entendidos sem que se atente para a 

persona humana que os produziu enquanto literatura. 
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1 – A Rússia não é longe daqui: os narradores de Angústia e Memórias do subsolo 

 

“Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, existe um homem feliz” 

(MAIAKÓVSKI, 1913). 
1
  

 

1.1 A História e as histórias 

 

Se começo este trabalho falando sobre os países em que os autores escreveram suas 

obras é porque considero importante localizar os discursos, saber em que contexto histórico-

social eles foram produzidos. Memórias do subsolo, obra publicada em 1864, é um dos 

primeiros escritos de Dostoiévski após este deixar a prisão e os quatro anos de trabalhos 

forçados a que fora condenado por sua participação no círculo de Petrachévski, em que se 

debatiam ideias da esquerda socialista. Por seu turno, Angústia, de 1936, é entregue por 

Graciliano Ramos, sem revisão final, exatamente um dia antes de o escritor ser preso. Embora 

não o tenham acusado, oficialmente, de nenhum crime durante quase um ano em que 

permaneceu em prisões de Maceió e Rio de Janeiro, também pesava sobre Graciliano certa 

inclinação sua à esquerda, o que só viria a se configurar efetivamente oito anos após o escritor 

alagoano ser liberto, quando, a convite de Luís Carlos Prestes, aderiu oficialmente ao Partido 

Comunista Brasileiro (precisamente em 1945).  

À época em que Dostoiévski produziu Memórias do subsolo, a Rússia era um império 

dirigido pelo Czar Alexandre II, que há pouco havia implementado uma das reformas mais 

importantes de seu reinado, a abolição da servidão naquele país: “O Manifesto de Abolição da 

Servidão de 19 de fevereiro de 1861 foi um dos momentos mais marcantes da história 

russa...” (SEGRILLO, 2012, p.149). Diferentemente do que ocorreu no Brasil em 1888 com a 

assinatura da Lei Áurea pela então princesa Isabel, quando os escravos foram libertos apenas 

oficialmente, porquanto não dispuseram de qualquer auxílio para que pudessem construir suas 

vidas em liberdade, na Rússia de 1861 os diferentes tipos de servos receberam do regime 

monárquico a possibilidade de trabalhar para comprar as terras em que já produziam (doá-las 

simplesmente não seria factível, já que não se podia desagradar completamente à nobreza 

russa). 

O Brasil de 1936, à primeira vista, não se parece muito com a Rússia de meados do 

século XIX. Há décadas deixáramos a monarquia para adotar o regime republicano, que, em 

tese, deveria representar uma mudança profunda na organização política do país. No entanto, 

                                                 
1
 Na tradução do russo para o português, cria-se uma ambiguidade inexistente no texto original. Como na língua 

russa não existe artigo, “um” (один), naturalmente, é numeral. 
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o fato de não termos mais um regime monárquico em 1936 não significa que seja impossível 

enxergar algumas semelhanças entre os sistemas políticos dos dois países em questão. Sob o 

comando de Getúlio Vargas, o Brasil estava muito distante de se tornar um país democrático, 

antes o contrário. Prova maior disso é fato de que em 1937, um ano após a data em que é 

publicado Angústia, se instaura no país um regime que ficou conhecido na historiografia 

brasileira como Estado Novo (1937-1945), ou seja, mais um golpe de Estado perpetrado por 

Vargas para tomar o poder: “O regime foi implantado no estilo autoritário, sem grandes 

mobilizações. O movimento popular e os comunistas tinham sido abatidos e não poderiam 

reagir; a classe dominante aceitava o golpe como coisa inevitável e até benéfica”. (FAUSTO, 

2008, p.200). Como atenta Boris Fausto, o golpe liderado por Getúlio Vargas foi preciso, pois 

eclodiu num momento político em que as forças opositoras nada poderiam fazer para contê-lo. 

Não obstante as obras de que tratamos tenham sido escritas sob regimes políticos 

aparentemente distintos, une-as o fato de que tais regimes, tanto o czarismo russo quanto o 

“varguismo” brasileiro, tinham como predicado marcante seu caráter totalitário, em que o 

poder, via de regra, se concentra nas mãos de um grande líder. Parece-me que não é 

meramente figurativo mencionar essa “coincidência”, haja vista que para escritores como 

Dostoiévski e Graciliano Ramos, que sempre estiveram atentos à história de seus países, isto 

é, às sociedades em formação nas quais viviam, a opressão à liberdade de pensar e de 

exprimir-se intelectualmente sempre foi um grande problema com o qual tiverem de lidar em 

suas carreiras. No caso específico de Dostoiévski, é preciso destacar que sua prisão pela 

participação no já referido círculo de Petrachévski se deu em 1849, sob o regime do Czar 

Nicolau I, antecessor de Alexandre II e que dirigiu a Rússia com “mão de ferro”. Na história 

do Czarismo russo, aliás, é interessante observar como sempre parece ter havido alternância 

na rigidez do poder: “...esse é um padrão que se repetiu ao longo do século XIX: a um czar 

liberal segue-se um mais repressor” (SEGRILLO, 2012, p.153). 

Ambas as sociedades de que tratamos aqui, a russa do século XIX e a brasileira das 

primeiras décadas do séc. XX buscavam formar-se, desenvolver-se tomando como modelo o 

padrão europeu. Aqui, há que se fazer um breve parêntese, pois pode parecer algo estranho 

mencionar a Europa como se a Rússia dela não fizesse parte, mas tal tratamento aponta para a 

questão identitária russa que nunca pôde ser definitivamente resolvida. Confluência de 

diversas culturas e etnias, a Rússia afinal é europeia, asiática ou um país único que merece ser 

observado fora dos padrões geográficos convencionais? Esse é sem dúvida alguma um dos 

debates mais complexos dentro dos estudos histórico-geográficos a respeito da Rússia. Para 

compreendermos este imbróglio de maneira bastante sumária, há que recordarmos as duas 
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correntes que disputavam a hegemonia dentro do pensamento crítico russo do século XIX. De 

um lado, havia os ocidentalistas, defensores da definitiva europeização do país e que 

enxergavam nas grandes potencias europeias (sobretudo na França) uma inspiração para a 

necessária modernização do país; de outro, os eslavófilos, que compreendiam a Rússia como a 

“nação escolhida”, responsável não por seguir preceitos estabelecidos, mas por apontar o 

caminho de um novo mundo que teria como sustentáculo a Igreja Ortodoxa. A questão da 

influência europeia na Rússia de então não passou a largo dos comentários de Dostoiévski: 

 

Somos realmente russos? Por que a Europa exerce sobre nós, sejamos quem formos, 

uma impressão tão forte e maravilhosa, e tamanha atração? (...) Toda a nossa vida se 

dispôs em moldes europeus, já desde a primeira infância. Será possível que algum 

de nós tenha podido resistir a esta influência, a este apelo, a esta pressão? Como foi 

que ainda não nos transformamos definitivamente em europeus? (DOSTOIÉVSKI, 

2011, p.79). 

 

Neste trecho de Notas de inverno sobre impressões de verão (1862-1863), Dostoiévski 

apresenta uma visão “assombrada” acerca da excessiva influência que a Europa exercia entre 

os russos. Entretanto, embora a ideologia eslavófila lhe fosse bastante cara, seria injusto não 

destacarmos que “Dostoiévski é de uma perfeita imparcialidade artística” (CARPEAUX, 

1942, p.123), o que significa dizer que suas obras passam muito distantes de qualquer tipo de 

panfleto partidário de uma ideia. Finalmente, resta citar a concepção eurasiana, mais recente, 

segundo a qual o país deveria vivenciar como algo positivo sua singularidade geográfica e 

social. Em outras palavras, os russos deveriam saber/aprender a conjugar a inevitável 

modernização europeia às suas tradições históricas de maneira harmônica. Está claro que o 

debate é de enorme proporção e exigiria um aprofundamento a que só um estudo específico 

permitiria chegar. Como o objetivo aqui foi apenas apresentar uma sucinta explicação sobre o 

tema, sigamos adiante. 

Em meados do século XIX, a Rússia era um país majoritariamente camponês e nos 

primeiros anos do século XX o cenário ainda não havia se modificado de maneira 

significativa. Angelo Segrillo (2012) chama atenção para o fato de que em 1913, embora o 

país figurasse como quinto maior produtor industrial bruto, um produtor industrial em grande 

escala portanto, não havia uma hegemonia produtiva se se considerasse a produção per capita 

– um país pequeno como a Bélgica, por exemplo, possuía produção muito mais significativa 

para a sua economia interna do que a da grandiosa Rússia, cujo processo de industrialização 

progrediu de maneira bastante significativa a partir da Revolução Bolchevique em 1917. 
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No Brasil, à época em que se inicia a Era Vargas com o primeiro golpe militar, 

classificado por grande parte da historiografia brasileira como Revolução de 30, o país 

também “estava” no campo, à semelhança da Rússia “finissecular”. Ademais, também éramos 

um país que buscava industrializar-se a todo custo. Como exemplo, podemos lembrar que é 

no período da contraditória ditadura de Vargas que se cria, num acordo diplomático com os 

Estados Unidos, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), antiga estatal que representou 

grande avanço desenvolvimentista para país à época e ainda hoje, embora não pertença mais 

ao Estado brasileiro, guarda enorme importância em âmbito regional e nacional. 

 Observamos, então, que a Rússia da segunda metade do século XIX e o Brasil da 

década de 30, guardadas as óbvias diferenças geográficas e culturais, se assemelham em certa 

medida, sobretudo, por serem países em pleno processo de desenvolvimento; ou seja, 

sociedades que ainda não haviam se consolidado no cenário político-econômico mundial. 

Marcados por profundas desigualdades sociais, seja no século XIX, no início do século XX ou 

mesmo nos dias de hoje, Rússia e Brasil não parecem estar tão distantes se observarmos 

alguns aspectos específicos da história dos dois países. Em momentos históricos efervescentes 

e conflituosos, como foram os períodos a que faço referência aqui, as sociedades costumam 

sofrer grandes transformações. São tempos difíceis para aqueles que os vivenciam, mas que, 

em contrapartida, podem oferecer rico material aos que souberem problematizá-los 

artisticamente. Sem dúvida, é nessa perspectiva que as obras que estudaremos a seguir foram 

produzidas. Vamos a elas. 

Memórias do subsolo e Angústia parecem exigir de nós uma atenção especial: não 

somente por se tratarem de narrativas em primeira pessoa, mas também por serem as 

recordações de fatos que os próprios narradores vivenciaram (é bem verdade que a primeira 

parte de Memórias do subsolo não é propriamente uma narração, e sim uma defesa de teses 

filosóficas. Efetivamente, a narrativa memorialística se dará na segunda parte da novela, em 

que o narrador, aos quarenta anos, relembra acontecimentos de quatorze anos passados). É 

fora de discussão que os espaços vazios da memória, essencialmente lacunar, são preenchidos 

por nós de maneira nem sempre coerente. Diz-nos Luís da Silva: “A lembrança chega 

misturada com episódios agarrados aqui e ali, em romances. Dificilmente poderia distinguir a 

realidade à ficção” (RAMOS, 2011, p.41). Nesta passagem, o próprio narrador de Angústia 

afirma que suas lembranças se misturam com episódios ficcionais. Então, como saber o que 

realmente é verdadeiro em seu discurso? Ora, simplesmente não saberemos. Temos acesso 

apenas ao discurso do narrador e nos restará, como leitores, tão somente a possibilidade da 

dúvida. Portanto, nunca alcançaremos a “verdade”.  
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Como ouvintes e leitores de tantas narrativas ao longo de nossas vidas, já nos 

acostumamos a aceitar as versões das histórias que nos são narradas. Sabemos que talvez não 

tenham sido exatamente como nos contam, mas o que poderíamos argumentar em favor de 

nossas incertezas se não estávamos presentes no momento em que aqueles fatos tiveram 

origem? Podemos acreditar ou não na história ou, o que me parece mais correto, atribuir-lhe 

ou não verossimilhança, sempre mais interessante que aquilo que chamamos de real 

propriamente dito. Todavia, ainda que cada palavra nos pareça verossímil, seria inteligente de 

nossa parte guardar algum espaço para a dúvida, pois, lembremos, não estávamos “lá” e, 

mesmo que estivéssemos, não seríamos capazes de narrar os acontecimentos a outrem, 

posteriormente, com exatidão plena. O discurso não é a história, mas uma versão dela 

(quando muito, poderíamos apresentar a nossa versão da história). O que temos aqui, nas 

obras de Dostoiévski e Graciliano Ramos, são versões das vidas dos narradores escritas pelas 

mãos dos próprios e que, por isso mesmo, talvez sejam merecedoras de atenção especial. 

 Consideraremos todos os narradores em primeira pessoa suspeitos nas obras literárias? 

Apressadamente responderíamos que sim, já que um “eu” disposto a narrar pode muito bem, 

conscientemente ou não, omitir fatos ou inventar tantos outros, afetado por sua falha 

memória. Contudo, apenas responder à questão de maneira afirmativa nos colocaria diante de 

outro problema, pois asseverar que devemos desconfiar de todos os narradores em primeira 

pessoa é quase o mesmo que dizer que as narrativas em terceira pessoa devem receber dos 

leitores a mais absoluta confiança. Afinal, não haveria motivo para que um sujeito sem nome, 

uma “voz” sem identidade, mentisse a nós. Eu disse que a desconfiança que devemos 

alimentar em relação aos narradores de Memórias do subsolo e Angústia se justifica não 

apenas porque estamos lidando com narrativas em primeira pessoa, mas também por se 

tratarem de obras que trabalham com a memória. Acrescento agora que talvez devêssemos 

desconfiar desses narradores porque ambos apresentam evidentes contradições em seus 

discursos. Afirmando isso, porém, mais uma barreira surge diante de nossa análise. Não 

seriam essas contradições discursivas a prova maior da sinceridade dos narradores, que não 

buscariam escamotear seus conflitos, mas revelá-los ao leitor sem medo algum?  

Vemo-nos obrigados elaborar uma síntese que seja capaz de conjugar os dois polos 

contrários: a desconfiança dos leitores em relação aos discursos imprecisos e contraditórios 

das personagens e a veracidade que tais discursos podem nos transmitir exatamente pelas 

características de que são constituídos. Com efeito, parece não haver melhor saída para o 

problema senão considerar que a verossimilhança das narrativas se constrói através dessa 

imprecisão discursiva que lhes é intrínseca. Tendo isso em vista, não devemos duvidar das 
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palavras do homem do subsolo e de Luís da Silva mais do que de qualquer tipo de narrador 

literário; para o bem ou para o mal, não é mesmo possível a existência de uma narração que 

não estabeleça relação direta ou indireta com a falível memória. Senão, vejamos. 

 Toda narração pressupõe um já-feito, um passado que pode ou não estar próximo da 

enunciação que ora se apresenta ao outro (no caso dos romances, o leitor). As narrativas em 

primeira pessoa são peculiares na medida em que estão inexoravelmente ligadas à 

problemática da memória, pois o que se narra é sempre o que já foi vivido pelo narrador, que, 

mesmo quando não participa ativamente da história narrada, vivenciou a experiência de sabê-

la através de uma narrativa que antecedeu a sua. Por sua vez, nos romances que apresentam 

narradores em terceira pessoa, a problematização da memória na instância do autor 

secundário, isto é, do narrador, não é uma opção. Em obras como Guerra e Paz (1865-1869), 

por exemplo, a única memória a que se pode fazer menção é a do autor primário, o criador da 

obra, Liev Tolstói (1828-1910). Está claro que um escritor só pode criar a partir de suas 

experiências no mundo em que vive, ou seja, a partir dos fatos que, dentro de sua memória, 

são inapagáveis. Podemos sintetizar o que foi dito da seguinte forma: as narrativas em terceira 

pessoa não podem problematizar a questão da memória do narrador, embora possam fazê-lo 

em relação às personagens; por sua vez, nas obras em que o narrador está em evidência a 

memória é implícita ou explicitamente problematizada, já que o que nos é dado a ler são as 

recordações de um sujeito que resolveu contar a sua história ou a de outrem. Nos romances 

em primeira pessoa, portanto, o trabalho com a memória não é uma opção, mas um elemento 

basilar sem o qual a narrativa simplesmente não poderia existir.  

Se os narradores de Memórias do subsolo e Angústia não merecem destaque negativo 

por conta de suas narrativas naturalmente falhas, o que já observamos, merecem destaque, isto 

sim, seus discursos “vacilantes”. A lacuna, o vazio e a consequente (e por vezes proposital) 

falha na memória podem ser percebidos em muitas obras literárias, mas a peculiar contradição 

dos atos das personagens, evidenciada nos seus discursos, certamente é uma característica que 

singulariza esses narradores e, ao mesmo tempo, os aproxima.  Em Memórias do subsolo, 

abundam exemplos da dualidade da personagem. Sem dúvida, a primeira leitura da obra não é 

fácil para o leitor desavisado: “Menti a respeito de mim mesmo quando disse, ainda, há 

pouco, que era um funcionário maldoso. Menti de raiva” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.16). O 

que pensar de um sujeito que afirma, no início de sua narração, que o que acabamos de ler era 

mentira? Sobre a questão do livre arbítrio, tema bastante discutido no decorrer de toda a 

novela e muito caro aos romances posteriores de Dostoiévski, o “homem do subsolo” afirma, 

ainda na primeira parte da obra: “...o homem, seja ele quem for, sempre e em toda parte 
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gostou de agir a seu bel-prazer e nunca segundo lhe ordenam a razão e o interesse” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.39). O pensamento apresentado nesse trecho pelo narrador será 

refutado por ele mesmo no parágrafo final de suas memórias: “Bem, experimentai, por 

exemplo, dar-nos mais independência, desamarrai a qualquer de nós as mãos, alargai o nosso 

círculo de atividade, enfraquecei a tutela e nós... eu vos asseguro, no mesmo instante 

pediremos que se estenda novamente sobre nós a tutela” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.146). 

Como podemos perceber, não há unidade no que é exposto pela personagem ao longo de seu 

texto, o que em nenhum momento pode ser considerado um defeito da obra. É mais do que 

evidente que a incapacidade de apresentar uma coerência discursiva é uma das características 

mais marcantes desse narrador e corrobora seu caráter ambíguo. 

 À semelhança de Memórias do subsolo, também Angústia não nos apresenta uma 

narração das mais convidativas à primeira leitura. É necessário que o leitor “vença” a 

estranheza que lhe pode causar o discurso algo obscuro das primeiras páginas, em que não se 

explica ao leitor o que é e de que trata a narrativa que ele tem diante de si. É forçoso lembrar 

aqui de Walter Benjamin (1987), para quem o verdadeiro narrador é aquele que não subestima 

a inteligência do outro, delegando a este a tarefa de desvendar sozinho o não-dito. A 

prolixidade de Luís da Silva não aponta para um desnudamento completo. A construção de 

Graciliano Ramos parece seguir no sentido contrário, permitindo que, pouco a pouco, 

descubramos o caráter e a personalidade conflituosa de sua personagem. Nas primeiras 

páginas, dão-se apenas indícios do que está por vir: “O artigo que me pediram afasta-se do 

papel. É verdade que tenho cigarro e tenho álcool, mas quando bebo demais ou fumo demais, 

a minha tristeza cresce” (RAMOS, 2011, p.22). Aqui, somos apresentados, indiretamente, aos 

hábitos do homem que nos narra sua história de vida, e desde o princípio criamos a imagem 

de um sujeito casmurro e solitário, o que se confirmará nas páginas seguintes. 

Característica que acentua a dramaticidade de Luís da Silva é sua incapacidade de 

formar e possuir opinião própria. Assim como o narrador de Memórias do subsolo, que 

apresenta e defende teses contraditórias e bastante questionáveis, Luís da Silva não é capaz de 

formar opiniões concretas: “as minhas são fragmentadas, instáveis e numerosas” (RAMOS, 

2011, p.59). A contradição maior da personalidade de Luís da Silva parece residir no fato de 

ele concomitantemente rejeitar e ambicionar aquilo que tivera a ilusão de possuir por certo 

momento, isto é, Marina, que representa para o narrador de Angústia algo semelhante ao que 

o jantar com os “amigos” para o “homem do subsolo”. Marina e o citado jantar são figuras 

que metaforizam a possibilidade de as personagens acessarem um nível mais alto a que jamais 

teriam acesso vivendo suas vidas mesquinhas. Em verdade, talvez seja mais correto dizer que 
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metaforizam a impossibilidade de qualquer ascensão, já que tanto em Memórias do subsolo 

como em Angústia as personagens principais fracassam no intento de serem aceitas pelo 

outro.  Trataremos melhor do malogro dos referidos narradores ainda neste capítulo. Por ora, 

encerremos esta seção destacando que, para Luís da Silva, um dos seus maiores tormentos é 

desejar Marina, uma metonímica felicidade, sabendo que não pode e não deve mais tê-la: “Se 

Marina voltasse... Por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião Tavares, 

seríamos felizes” (RAMOS, 2011, p.112).  

 

1.2 O ideólogo do subsolo 

 

 Como já observamos, no capítulo inicial de Memórias do subsolo não se configuram 

ainda memórias propriamente ditas, mas apenas uma defesa inconteste, porém desorganizada, 

de ideias e pensamentos filosóficos demasiado polêmicos. Em seu Problemas da poética de 

Dostoiévski (1929), Bakhtin anota: “O herói dostoievskiano não é apenas um discurso sobre si 

mesmo e sobre seu ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo: ele não é 

apenas um ser consciente, é um ideólogo. O homem do subsolo já é um ideólogo...” 

(BAHKTIN, 2013, p.87 – grifos meus). Das palavras de Bakhtin, destaco primeiramente o 

fato de o crítico russo considerar que o homem do subsolo já é um ideólogo, haja vista que 

essa será talvez a primeira das grandes personagens dostoievskianas a defender ideias de 

caráter filosófico, ainda que o faça, repito, de maneira propositalmente confusa e 

contraditória. Na verdade, o “homem do subsolo” é o primeiro dos grandes “protagonistas 

ideólogos” das obras de Dostoiévski. Posteriormente seriam apresentados ao público leitor 

Raskólnikov, Michkin, Piotr Stiepánovitch e Ivan Karamázov, alguns dos personagens 

centrais de Crime e Castigo, O idiota, Os demônios e Os irmãos Karamázov, 

respectivamente. Mas, afinal, qual a filosofia que sustenta o pensamento desse estranho 

narrador do subsolo? Para tentar responder a tal questionamento, parece-me válido recorrer 

àquela que talvez seja a maior das personagens já criadas por Dostoiévski, Ivan Karamázov, 

que desenvolve de maneira precisa a filosofia pioneiramente exposta pelo narrador de 

Memórias do subsolo. 

A passagem que cito a seguir se encontra no capítulo “A revolta”, em que Ivan 

apresenta a seu irmão Aliócha uma visão de mundo radical e revolucionária. Após relatar 

inúmeras atrocidades cometidas contra crianças (baseadas em fatos reais e amplamente 

analisadas por Dostoiévski em seu Diário de um escritor), Ivan afirma sua recusa completa 

pela harmonia eterna: 
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Não quero a harmonia, por amor à humanidade não a quero. Quero antes ficar com 

os sofrimentos não vingados. O melhor mesmo é que eu fique com meu sofrimento 

não vingado e minha indignação não saciada, ainda que eu não esteja com a razão. 

Ademais, estabeleceram um preço muito alto para a harmonia, não estamos 

absolutamente em condições de pagar tanto para entrar nela. É por isso que me 

apresso a devolver meu bilhete de entrada. E se sou um homem honrado, sou 

obrigado a devolvê-lo o quanto antes. E é o que estou fazendo. Não é Deus que não 

aceito, Aliócha, estou apenas lhe devolvendo o bilhete da forma mais respeitosa 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.340 – grifo do autor). 

 

Se lermos a metáfora da devolução do bilhete como a não aceitação de um mundo 

irascível e impiedoso, poderemos nos perguntar se vale a pena (tentar) construir uma suposta 

harmonia à custa da lágrima de uma criança. Certamente, Ivan Karamázov nos diria que não, 

pois, para ele, as crianças são a personificação da pureza e inocência que não deveriam jamais 

ser maculadas. Interessante observar que, no princípio deste capítulo, Ivan diz a Aliócha que 

“queria falar do sofrimento humano em geral” (DOISTOIÉVSKI, 2011, p.327), mas que se 

deterá apenas no sofrimento das crianças, ainda que isso reduza consideravelmente a 

abrangência de sua argumentação. Ivan apresenta uma preocupação que sempre foi cara a 

Dostoiévski. Em Humilhados e ofendidos (1861), uma das personagens centrais é a pequena 

órfã Nelly, que terá retratada toda sua miséria psicológica e social. Recordemos ainda que na 

cena final de Os irmãos Karamázov Aliócha dirige seu discurso a uma pequena plateia de 

crianças, capazes de compreender a complexidade das considerações feitas pelo ex-monge 

karamazoviano. Portanto, as crianças ocupam papel de destaque nas obras de Dostoiévski, não 

são seres inferiores, inábeis; pelo contrário, como assinala o Príncipe Míchkin em O idiota: 

“Não se deve esconder nada das crianças sob o pretexto de que são pequenas e ainda é cedo 

para tomarem conhecimento. Que ideia triste e infeliz!” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p.91). 

Para Ivan Karamázov, as crianças representam um estado de pureza que deve 

permanecer intocável, por isso ele não poderia jamais aceitar que nossa suposta harmonia se 

construísse a pretexto do sofrimento delas. Sob seu ponto de vista, em todo homem “esconde-

se uma fera, a fera da cólera, a fera da excitabilidade lasciva com os gritos da vítima 

supliciada, a fera que desconhece freios, desacorrentada, a fera das doenças, da podagra e dos 

fígados adoecidos na devassidão” (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 334-335). Essa visão descrente 

de Ivan em relação ao homem, ou seja, o entendimento de que a harmonia universal é algo 

verdadeiramente utópico, daí querer “devolver o bilhete de entrada”, já está presente em 

Memórias do subsolo, obra na qual o narrador afirma que “embora o homem já tenha 

aprendido por vezes a ver tudo com mais clareza do que na época bárbara, ainda está longe de 

ter-se acostumado a agir do modo que lhe é indicado pela razão e pelas ciências” 
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(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 37 – grifo do autor); ainda: “Numa palavra, pode-se dizer tudo da 

história universal – tudo quanto possa ocorrer à imaginação mais exaltada. Só não se pode 

dizer o seguinte: que é sensata” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.43).  

A comparação entre o pensamento das personagens se justifica na medida em que 

ambas não acreditam em uma razão redentora que possa guiar a humanidade a um destino 

venturoso. Nesse ponto, Ivan Karamázov e “o homem do subsolo” se aproximam na 

dimensão do niilismo de que compartilham. Não me parece se tratar, no entanto, de um 

niilismo nietzschiano, que visa à substituição de valores absolutos historicamente 

constituídos. Na voz dessas personagens reverbera apenas a definição dicionarizada e sintética 

da “filosofia da negação”, isto é, “1. Descrença absoluta. 2. Doutrina segundo a qual nada 

existe de absoluto” (FERREIRA, 2009, p.578). A descrença das personagens as leva a agir de 

modo sincrônico, como se a existência futura pouco importasse (sem dúvida, essa é a 

impressão que nos resta ao fim das memórias, com o tom de desimportância que o narrador 

atribui ao escrito e, por extensão, à sua própria vida: “...não será melhor encerrar aqui as 

‘Memórias’? Parece-me que cometi um erro começando a escrevê-las” (DOSTOIÉVSKI, 

2009, p.145)). Estamos diante de personagens que, tentando erraticamente ser racionais, 

explicitam a impossibilidade de estabelecer relações sinceras em sociedade. A misantropia do 

“homem do subsolo” se justifica, entre outros motivos, porque ele não é capaz de perceber 

verdade nos finitos discursos humanos (no seu próprio, inclusive). Para ele, o homem sempre 

há de passar por cima de tudo e de todos a fim de viver intensamente sua presença sobre a 

terra. Quanto a Ivan Karamázov, todo o seu ateísmo atesta cabalmente sua incredulidade em 

quaisquer “infinitudes”; também ele se apresenta como um ser à margem e misantropo. Ivan 

não apenas recusa a harmonia, mas afirma que se apressará em dela se proteger 

(DOSTOIÉVSKI, 2011, p.339).  

A problemática presente nas citadas obras de Dostoiévski, o fato de as personagens 

não poderem enxergar sinceridade onde há finitude (nos homens, portanto), merece ser 

observada de maneira exemplificadora. Ora, os que jamais se permitem fazer juras de amor 

eterno talvez compreendam que pelo fato de a vida ser finita tudo que dela faz parte deve 

igualmente sê-lo. Tais pessoas poderiam afirmar que devemos prometer apenas atos de amor 

especificamente delimitados, ou seja, não podemos amar para sempre, mas podemos amar 

hoje como se fosse para sempre (NIETZSCHE, 2009). Trata-se de um entendimento 

extremamente lógico e racional da questão. Entretanto, quando o amante jura à pessoa amada 

um sentimento eterno, quando promete que a amará para sempre, estará ele mentindo? No 

momento da promessa, com os olhos embaçados pela paixão, realmente acreditamos que 
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podemos cumprir o que estamos prometendo. Os verdadeiros amantes, portanto, são sempre 

sinceros. Se deixam de sê-lo, talvez já não sejam tão amantes, talvez já não sejam mais 

capazes de prometer nada a ninguém e dirão, apoiando-se na racionalidade filosófica, que 

apenas o presente existe de verdade, como se nossos atos de hoje não fossem pautados quase 

que inteiramente pelo futuro, que não podemos conceber sem a nossa importante presença. O 

“homem do subsolo”, assim como Ivan Karamázov, não é capaz de compreender que no “para 

sempre” podem existir a pureza e a sinceridade que somente as paixões idealizadoras e 

utópicas são capazes de provocar.  

 

1.3 Crime e castigo de Luís da Silva  

 

Chama atenção do leitor de Angústia, desde o princípio, o sentimento de repulsa que 

Luís da Silva nutre em relação a Julião Tavares. Já nas primeiras páginas, o arquirrival do 

narrador nos é apresentado sem que ainda saibamos exatamente o que ele representa na 

história que está sendo narrada. A “cara balofa” de Julião Tavares serve apenas para que 

comecemos a construir a imagem de um homem pouco agradável e motivador das 

perturbações que serão enfrentadas por Luís da Silva.    

Uma leitura desatenta de Angústia poderá supor que a trama gira em torno do crime 

cometido por seu narrador e personagem central da história. À primeira vista, não parece ser 

uma hipótese absurda (não o seria efetivamente se estivéssemos lidando com um romance 

policial!). Nesse sentido, o objetivo de Luís da Silva ao escrever seu texto seria contar as 

condições que o levaram a cometer o crime, o assassinato de Julião Tavares, fastígio do 

enredo e foco central em que vemos representada efetivamente toda a angústia da personagem 

que tem o poder da palavra em suas mãos. Entretanto, a leitura mais atenta do romance pode 

nos levar um pouco além em nossa interpretação. Em outra perspectiva, o crime de Luís da 

Silva pode ser visto quase como coadjuvante, um componente importante, sim, mas não o fato 

principal em torno do qual a narrativa se desenvolve. Caberia dizer, então, que o crime de 

Luís da Silva é nada mais que a consequência implacável de sua condição de ser/estar no 

mundo. Dito de outra forma: este angustiado narrador não poderia não matar, sob pena de ser 

incoerente com suas próprias convicções. Para Luís da Silva, portanto, assassinar o homem 

que lhe tomou a mulher que amava é quase um ato natural, o que parece ser percebido por ele 

quando tenta justificar o ato expondo a incoerência da opinião dos homens:  
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Não há opinião pública: há pedaços de opinião, contraditórios. Uns deles estariam 

do meu lado se eu matasse Julião Tavares, outros estariam contra mim. No júri 

metade dos juízes de fato lançaria na urna a bola branca, metade lançaria a bola 

preta. Qualquer ato que eu praticasse agitaria esses retalhos de opinião. Inútil esperar 

unanimidade. Um crime, uma ação boa, dá tudo no mesmo. Afinal já nem sabemos o 

que é bom e o que é ruim, tão embotados vivemos (RAMOS, 2011, p.163). 

  

 Em grande medida, o pensamento de Luís da Silva se aproxima daquele que talvez 

seja a mais conhecida personagem criada por Dostoiévski, o jovem estudante de Direito 

Raskólnikov, protagonista de Crime e castigo. Uma breve comparação entre as duas 

personagens será bastante útil aqui. Neste que é sem dúvida o mais conhecido romance de 

Dostoiévski, até o nome do protagonista aponta para um traço marcante de sua personalidade 

que também pode ser observado em Luís da Silva. No idioma russo, raskól (раскол) significa 

“cisão”; isto é, a personagem seria um sujeito cindido, dividido entre o bem e o mal, 

representante, na verdade, dos sentimentos ambíguos que constituem o ser humano de todos 

os tempos.  

As palavras de Luís da Silva demonstram uma clara consciência de que a “razão 

humana” não precisa e talvez nem possa ser explicada de maneira lógica, é por isso que ele 

pode proferir sem culpa alguma: “Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei 

investigar as razões desta necessidade. Ela se impunha, entrava-me na cabeça como um 

prego” (RAMOS, 2011, p.147 - grifo meu). Ao afirmar que a morte de Julião Tavares era algo 

que deveria necessariamente acontecer, Luís da Silva reproduz a mesma convicção de 

Raskólnikov, quando este assassina a velha usurária com o aparente objetivo de roubar-lhe 

bens materiais. Afinal, quem notaria a ausência daquela velha no mundo? O que ela 

representava senão o que há de mais abjeto na humanidade? Raskólnikov pensa, então, que, 

ao assassinar sua senhoria, está fazendo quase um favor à sociedade, e que a morte de alguém 

como a velha era algo perfeitamente justificável: 

 

Cem, mil boas ações e iniciativas poderiam ser implementadas e reparadas com o 

dinheiro da velha, destinado a um mosteiro! Centenas, talvez milhares de existências 

encaminhadas; dezenas de famílias salvas da miséria, da desagregação, da morte, da 

depravação, das doenças venéreas – e tudo isso com o dinheiro dela. Mate-a e tome-

lhe o dinheiro, para com sua ajuda dedicar-se depois a servir toda a humanidade e a 

uma causa comum: o que você acha, esse crime ínfimo não seria atenuado por 

milhares de boas ações? (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.80) 

 

Raskólnikov sabe que não empreenderá as boas ações que cita se vier mesmo a 

cometer o crime (na passagem apresentada, o assassinato ainda não se concretizou). Todavia, 

valendo-se do poder de oratória e argumentação de um estudante de Direito que é, elabora 

uma tese verossímil para convencer-se de que o crime não seria algo de todo negativo, tendo, 
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inclusive, uma face bastante positiva se observado do ângulo adequado. Na verdade, ficamos 

sabendo que Raskólnikov comente o assassinato para se apoderar dos pertences da velha, o 

que acaba não se efetivando completamente (Raskólnikov esconde os pertences roubados 

embaixo de uma pedra e jamais volta para buscá-los).  Portanto, o crime seria motivado por 

suas privações materiais, não por uma boa ação redentora de sua parte para com a 

humanidade que, obviamente, jamais poderia ser salva com os poucos pertences e o parco 

dinheiro da velha usurária. Ora, mas prestes a se entregar às autoridades, já ao fim do 

romance, no momento em que confessa o crime à Sônia, Raskólnikov revela o verdadeiro 

motivo do assassinato:  

 

Vê só: eu queria tornar-me um Napoleão e por isso matei... (...) Não foi para ajudar 

minha mãe que eu matei – isso é um absurdo! Eu não matei para obter recursos e 

poder, para me tornar um benfeitor da humanidade. Absurdo! Eu simplesmente 

matei; matei para mim, só para mim (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.423-427). 

 

Não deixa de ser curioso notar que, na teoria elaborada por Raskólnikov, se até uma 

figura abjeta como Napoleão Bonaparte fora alçada a herói da História, por que ele deveria 

ser condenado por uma ação que, sob certa perspectiva, lhe parecia quase louvável e digna de 

elogios? Aqui, a aproximação com Luís da Silva é necessária e talvez constitua o ponto em 

comum mais interessante entre os assassinos em questão. Tanto para Luís da Silva quanto 

para Raskólnikov a morte de pessoas como Julião Tavares ou a velha usurária não afetaria 

negativamente a humanidade e, pelo contrário, poderia mesmo ser vista como um benefício 

para esta. No trecho em destaque, Raskólnikov afirma que matou para si, sem dar a Sônia 

maiores explicações. Eis a mesma conclusão a que podemos chegar se observarmos de perto o 

crime cometido por Luís da Silva em Angústia. Neste romance, Julião Tavares não é morto 

para servir de exemplo aos outros homens ou coisa que o valha; também aqui é o sentimento 

egoísta do assassino o que fala mais alto, afinal “Todos os dias nasce gente, morre gente. Isso 

não tem importância” (RAMOS, 2011, p.214). 

Após termos observado de que maneira as personagens se aproximam no que diz 

respeito ao crime que praticam, é forçoso destacar o castigo que os assassinatos ensejam. A 

partir do momento em que cometem o crime, ambas as personagens entram em um estado de 

tormento e quase loucura. Raskólnikov e Luís da Silva estavam convencidos, num primeiro 

momento, de que suas ações poderiam representar um bem para a humanidade, o que 

obviamente não se concretiza. No início da segunda parte de Crime e castigo, logo após o 

assassinato, Raskólnikov já parece mergulhado em certa confusão mental: “No primeiro 
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instante pensou que fosse enlouquecer (...) ‘O que é isso, será que já está começando, será que 

o suplício já está chegando?’ (...) ‘Ora, que coisa está acontecendo 

comigo!’”(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.103-104). Nesses trechos citados, o protagonista do 

romance de Dostoiévski começa a vivenciar seu castigo, que é a própria consciência da 

“errância” do ato praticado. Posteriormente, convencido por Sônia, Raskólnikov se entregará 

à polícia, mas o mais importante a ser destacado é que sua condenação a trabalhos forçados na 

Sibéria acaba não sendo a sua verdadeira pena.  

O que foi observado em relação à condenação de Raskólnikov em Crime e castigo 

serve de maneira quase idêntica para nossa leitura de Angústia. Embora o romance termine 

antes de sabermos se Luís da Silva será efetivamente preso, ou se sobre ele recai, de fato, 

alguma suspeita formal, a consciência também é o desencadeador dos devaneios e assombros 

que afetam a personagem. Após enforcar Julião Tavares, que não apenas roubara sua mulher, 

mas personificava os sentimentos mais abjetos que Luís da Silva podia enxergar em um 

homem, o narrador de Angústia elabora um labiríntico discurso que ainda mais acentua seu 

tormento. Como já observado na introdução deste trabalho, as passagens finais do romance, 

para Graciliano Ramos, constituem um momento de confusão e repetição dentro texto, que 

precisava ser revisto e reescrito. Ratifico, porém, a opinião de que o monólogo final da obra é 

algo positivo para a narrativa e põe em relevo o desajuste mental de Luís da Silva:  

 

O pensamento partia-se. Ia cair na cama, delirar, morrer. A carne estremecia, os pés 

dos cabelos doíam-me. De quando em quando levava a mão ao rosto, e o contato da 

palma com a barba crescida arrancavam-me palavrões obscenos grunhidos em voz 

baixa. Um porco, parecia um porco. Esta comparação não me entristecia. Desejava 

ser como os bichos e afastar-me dos outros homens. (...) Fatos possíveis 

misturavam-se a coisas absurdas (RAMOS, 2011, p.216). 

 

Nesta passagem, a comparação com um animal sujo demonstra o olhar aparentemente 

negativo que Luís da Silva lança sobre si mesmo, após o assassinato de Julião Tavares. 

Curioso é notar que tal relação não parece incomodá-lo, haja vista que, como o próprio diz, 

um animal poderia ao menos viver isolado dos outros homens. Os efeitos físicos da loucura 

que afetam a personagem se fundem à confusão psíquica e já não é possível distinguir com 

exatidão a realidade dos acontecimentos inverossímeis. Em suma, Luís da Silva experimenta 

um castigo anterior a qualquer julgamento formal. À semelhança do que ocorre em Crime e 

castigo, o narrador-personagem de Angústia tem como principal juiz a própria consciência, 

que o condena a uma pena da qual será impossível livrar-se. Às duas personagens, as palavras 

do “homem do subsolo” caem como uma luva: “...não só uma dose muito grande de 
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consciência, mas qualquer consciência, é uma doença. Insisto nisso” (DOSTOIÉVSKI, 2009, 

p.19). 

 

1.4 As vozes dos discursos: a hora e a vez dos humilhados e ofendidos  

 

 As histórias das obras literárias chegam até nós porque, em algum momento, alguém 

decidiu escrevê-las. Gritante obviedade. Está claro que este alguém a que me refiro é o autor 

primário das narrativas: Dostoiévski e Graciliano Ramos, no caso específico dos escritores de 

que trata este estudo. A instância criada pelos autores primários, isto é, os autores secundários 

que podemos nomear simplesmente narradores, são as personagens responsáveis por narrar as 

histórias. Parece haver, à primeira vista, um caráter individualista nesta breve definição 

apresentada. A vontade de um sujeito, o escritor, seria condição primeira para a existência do 

discurso a ser construído pelo narrador em um romance. Essa “vontade”, entretanto, faz 

parecer que o discurso de determinada obra nada mais é que o do escritor, em primeira 

instância, e o do narrador, em segunda. Tal impressão não se sustenta à vista das palavras de 

Mikhail Bakhtin: “O sujeito que fala no romance é um homem essencialmente social, 

historicamente concreto e definido e seu discurso é uma linguagem social (ainda que em 

embrião), e não um ‘dialeto individual’” (BAHKTIN, 2010, p.135 – grifos do autor). Com 

efeito, o teórico russo observa que no gênero romance o sujeito que “fala”, o narrador, não 

expõe apenas a sua visão de mundo, mas uma visão compartilhada com outros grupos sociais 

que compõem a sociedade de que ele faz parte. Em outras palavras, a importância do que 

expõe Bakhtin reside na constatação de que o gênero romance é o locus no qual podemos 

enxergar o discurso social efetivamente reproduzido e condensado.  

Quando nos arrogamos o direito de proferir a frase “na minha opinião”, por exemplo, 

estamos na verdade reproduzindo uma opinião que não é somente nossa e que só pôde sê-la, 

ao menos em aparência, porque travamos contato com inúmeros outros discursos em 

determinada sociedade. “Nossa opinião”, então, não só não é apenas nossa, como também não 

é una, já que encontra sua origem na reunião de fragmentos dos discursos a que tivemos 

acesso até o momento em que reproduzimos a referida sentença. Por isso, a “opinião” no 

romance também não é apenas a do narrador, muito menos a do escritor, que com aquele não 

se confunde, mas a reelaboração de um discurso socialmente reconhecível. Narrativas 

marcadamente localizadas geográfica e temporalmente podem ser de difícil entendimento aos 

seus leitores futuros, já que a obra comportava o discurso compreensível à sua época. Ora, 

nenhum escritor escreve à posteridade. As obras falam sobre o seu tempo e, ainda que se 
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refiram a fatos históricos muito distantes do momento da enunciação, não deixam de ser fatos 

observados com o olhar do momento histórico em que se enuncia.  

Para além das narrativas restritas ao espaço-tempo em que foram produzidas, existem 

as grandes obras, capazes de se sustentar como tais diante das futuras gerações. Parece ser o 

caso dos livros que temos em mãos, não obstante seja impossível, à minha leitura, 

compreender toda a significação que os romances aqui estudados tiveram à época em que 

foram publicados. Resta-me apenas a leitura possível aos dias de hoje, ou seja, as 

significações que eu, leitor brasileiro do século XXI, posso atribuir àqueles discursos que, 

para mim, são uma forma de acesso ao passado, inapreensível de outra maneira senão através 

dos estudos historiográficos e da literatura. 

 Assim, podemos compreender que quando o “homem do subsolo” e Luís da Silva 

exteriorizam seus infortúnios e o desespero diante de uma vida tacanha que não lhes pode 

oferecer aquilo que desejam não falam somente por si, mas por todos aqueles que, se um dia 

tiveram contato com as obras de Dostoiévski e Graciliano Ramos, talvez tenham nelas podido 

se reconhecer. Para Bakhtin, as personagens literárias são encontradas pelo escritor no mundo 

real, o que quer dizer que toda personagem preexiste no mundo concreto e, nesse sentido, 

naturalmente não seria representante das veleidades de um autor, mas de uma espécie de 

memória coletiva que a permite ser reconhecível hegemonicamente pelos leitores. Como 

percebe André Dias (2012), Dostoiévski, em sua nota introdutória a Memórias do subsolo, 

antecipa essa teoria bakhtiniana ao afirmar que, embora o autor das memórias e elas mesmas 

sejam ficcionais, certamente há na sociedade indivíduos como o “herói” que o leitor 

encontrará nas páginas seguintes. Em suma, o discurso do narrador reverbera um sentimento, 

antes calado, de uma gama de indivíduos, de uma coletividade. 

O sentimento a que me refiro é o da inadequação do sujeito ao mundo em que vive, 

tema que sempre foi caro à literatura e me parece ser um problema irresolúvel para o homem 

de todos os tempos. Se nos ativermos apenas aos romances, encontraremos naquele que talvez 

seja uma das primeiras obras do gênero o maior exemplo para o que estamos observando aqui, 

Dom Quixote (1605). O Cavaleiro da Triste Figura deveria ser a grande metáfora do ser 

humano sobre a terra. A personagem de Miguel de Cervantes é incapaz de se adequar à vida 

monótona, previsível, burocrática. Incitado pelas leituras dos romances de cavalaria, pelo 

desejo, pelo sonho, Alonso Quixano, o Dom Quixote,  parte em desbravadora viagem pelo 

mundo em busca de aventuras que possam dar verdadeiro sentido à sua existência, sempre ao 

lado de seu fiel escudeiro, e voz da razão, Sancho Pança. A vida utópica de Dom Quixote 

desperta em nós leitores, entre tantos sentimentos, a rebeldia diante de um mundo que não 
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pode atender às nossas expectativas. Não sabemos se o “homem do subsolo” ou Luís da Silva 

leram a obra de Cervantes (Dostoiévski e Graciliano sem dúvida leram!), mas podemos dizer 

que essas personagens, cada uma a sua maneira, simbolizam perfeitamente o inconformismo e 

rebeldia quixotescos. Esses estranhos narradores sabem que nada significam para a sociedade, 

sendo desta apenas uma fração meramente desprezível. As ações que empreendem são 

tentativas, conquanto frustradas, de dar algum sentido às suas vidas. Afinal, este não deveria 

ser o nosso maior objetivo? Talvez, mas se eu disse que Dom Quixote deveria ser a metáfora 

de todo ser humano é porque, naturalmente, nem todos estão dispostos a enfrentar os riscos 

que a busca pelo sentido da vida podem trazer consigo. Na verdade, de um modo geral, 

muitos de nós preferimos a razão, o porto seguro ao invés da viagem incerta e sem destino. 

Por isso mesmo, certa coragem desses narradores que estamos estudando merece ser 

observada com atenção. Coragem de verbalizar o inconformismo que sentem e de agir de 

alguma maneira para dirimi-lo. A verbalização dessa inadequação também deve ser posta em 

evidência.  

É algo bastante significativo o fato de Dostoiévski e Graciliano Ramos “permitirem” 

que os próprios protagonistas narrem suas histórias. Trata-se de uma escolha estrutural antes 

de tudo, é claro. Entretanto, a opção por narradores em primeira pessoa, nesse caso, aponta 

também para a necessidade que os escritores sentiram em dar voz aos próprios humilhados. 

Conceder o direito de discurso aos que estão por baixo, portanto, é uma opção consciente de 

escritores capazes de perceber que somente sendo sujeito do discurso um homem pode fazer 

frente a outro homem. Se a palavra fosse tomada desses narradores, se outro contasse suas 

vidas, perder-se-ia a dimensão das tragédias por eles vividas e que somente eles, por vivenciá-

las, podem narrar fidedignamente. 

 A carreira literária de Dostoiévski e Graciliano Ramos sempre foi marcada pelo olhar 

que esses escritores devotaram às classes oprimidas socialmente. Para ilustrar tal fato em 

relação a Dostoiévski, recordemos  o primeiro romance do escritor russo, Gente Pobre (1844), 

publicado quando o escritor contava com apenas vinte e cinco anos de idade. Nessa novela, 

ainda não está presente a profundidade psicológica com que Dostoiévski comporia suas 

personagens mais conhecidas. Também não há um questionamento filosófico arraigado ao 

pensamento das personagens que, assoladas pela miséria material, só podem pensar, de 

maneira mais imediatista, em sua própria sobrevivência. É essa opção pela sobrevivência, 

aliás, o que leva Varvara Alieksiêievna a se casar com Bíkov, abandonando Makar 

Diévuchkin, por quem nutria, se não uma paixão avassaladora, ao menos um afeto e amor 

quase de filha. Makar Diévuchkin aceita passivamente a perda e se vê sem ação diante do 
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poder de compra do “capitalista” seu rival. É o cunho realista e a temática social dessa obra o 

que acompanhariam Dostoiévski até o fim de sua carreira e constituem um dos pontos altos de 

toda sua obra literária. 

 Graciliano Ramos, também ele autor de caráter marcadamente realista (neorrealista, se 

quisermos ser mais precisos quanto à classificação da crítica literária), sempre privilegiou em 

suas obras o olhar para miséria social, assim como tantos outros escritores nordestinos que 

produziram suas obras na década de 1930 e que tinham como objetivo mostrar às capitais 

econômicas brasileiras outro Brasil, antes esquecido na arte e na política. Interessante 

observar que em São Bernardo (1934) não é o oprimido quem tem o direito ao discurso, mas 

o opressor Paulo Honório. É através da voz deste que se denunciará, “às avessas”, sem 

incorrer à mesquinhez da literatura panfletária, a condição aviltante daqueles que estão 

sujeitos aos expurgos do grande capitalista.  

 Certamente, em Memórias do subsolo e Angústia não estamos tratando do humilhado 

e oprimido no sentido mais “clássico” dos termos, se é que podemos falar assim. O “homem 

do subsolo” e Luís da Silva não são sujeitos ignorantes e desprovidos de voz, como um 

Fabiano de Vidas secas (1938), por exemplo. São eles intelectuais frustrados, por não se 

fazerem notar perante a sociedade e, consequentemente, não serem capazes de ascender 

dentro desta. Ambos sabem que a inteligência que possuem não lhes pode auxiliar na tarefa de 

serem vistos como sujeitos. A miséria intelectual, nesse sentido, ganha destaque, mas não 

oblitera a existência da miséria material, talvez a grande responsável pelo fracasso das 

personagens em sociedade. Lembrando aqui da definição de discurso romanesco de Bakhtin 

com que iniciamos esta seção, podemos dizer que o “homem do subsolo” e Luís da Silva 

representam as vozes humilhadas e ofendidas pelas sociedades burocráticas em que vivem; 

sociedades que os obrigam a perder parte de suas vidas em atividades que os consomem 

significativamente, porquanto essas personagens têm consciência da inutilidade dos serviços 

que prestam: “Eu, por exemplo, desprezava sinceramente a minha atuação como funcionário 

público e, se não cuspia em tudo, era apenas por necessidade, porque eu mesmo estava ali 

instalado e recebia por isso um salário” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.60); “Se pudesse, 

abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das 

nove horas ao meio-dia e das duas às cinco, é estúpida” (RAMOS, 2011, p.23).  

 Nas passagens apresentadas, evidenciam-se, concomitantemente, a miséria intelectual 

e material de que falei, representadas por meio da ojeriza que os sujeitos nutrem pelas 

atividades que exercem. Ambos os narradores se veem obrigados a permanecer em empregos 

mesquinhos e deprimentes pela necessidade de sobrevivência. Dostoiévski e Graciliano 
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Ramos, em diferentes contextos sociais, mas em igual medida, nos colocam diante de uma 

problemática contemporânea: a obrigação do trabalho na moderna sociedade burguesa, que 

não é capaz de oferecer a todos os indivíduos a plena realização pessoal e profissional. De 

fato, nas obras em questão, a angústia dos indivíduos não está ligada unicamente ao fracasso 

profissional (que se reflete no âmbito das relações pessoais), mas é no mínimo curioso notar 

como tal tratamento conferido aos empregos burocráticos dos narradores novamente traz à 

discussão a teoria bakhtiniana dos discursos, isto é, a capacidade que o discurso romanesco 

tem de apresentar uma voz plural. 

O homem do subsolo e Luís da Silva, ao menosprezarem discursivamente seus 

empregos, dão o primeiro passo em direção à quebra do fluxo coerente de uma vida pequeno-

burguesa que não nos é estranha. Mais do que discurso, porém, é necessário que haja uma 

práxis que sirva como ponte para ligar esses homens definitivamente aos seus anseios. Por 

isso, faz-se necessário irmos além das lamentações proferidas pelos narradores e observarmos 

suas atitudes no “mundo real”. Nesse sentido, as ações empreendidas pelas personagens 

centrais de Memórias do subsolo e Angústia são fundamentais para nossa leitura. Acredito 

que o maior de todos os atos praticados por esses narradores é a própria escrita, o relato da 

história de suas vidas. Contudo, devido à extensão que esse assunto tomará no texto, 

deixemos que ele volte como tema central em nosso terceiro e último capítulo. Dessa forma, 

quero explicitar, por enquanto, algumas das práticas que, dentro de ambas as narrativas, 

servem como espécie de afronta por parte das personagens contra as convenções sociais do 

mundo em que vivem. Antes de falarmos em ações propriamente ditas, convém explicar por 

que considero que elas são significativas dentro das obras estudadas. Ora, toda narrativa 

pressupõe acontecimentos; ações praticadas quer por parte de um narrador-personagem, quer 

por parte de sujeitos cuja história de vida conhecemos através da voz de um narrador em 

terceira pessoa. Nesse sentido, as ações dos narradores de Memórias do subsolo e Angústia 

têm a mesma importância que as de tantos heróis dos romances que lemos ao longo de nossas 

vidas. A viagem sem destino de Dom Quixote mundo afora; as traições de Madame Bovary, 

desejosa de uma vida que seu marido não podia oferecer; a partida de Lucien Chardon rumo à 

Paris com o sonho de ser um famoso escritor... são todas ações que modificam sobremaneira a 

vida dos que são seus autores.  

Nas obras que analisamos, as práticas se configuram de maneira um pouco diversa das 

que lemos nos exemplos que citei. Com isso, quero afirmar que as ações, dentro de Memórias 

do subsolo e Angústia, não surgem como uma consequência natural, como uma prática 

esperada pelo leitor em relação ao herói literário. Podemos dizer que este seria o 
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entendimento clássico e prosaico da questão. Geralmente, quando lemos um romance, 

esperamos que seu protagonista aja de alguma forma, preferencialmente de uma maneira que 

não teríamos coragem de imitar em nossas vidas reais. Afinal, não queremos ler na literatura 

apenas uma reprodução de nossas vidas, mas aquilo que gostaríamos que elas fossem. A velha 

lição de Aristóteles ainda merece ser lembrada: não cabe ao poeta dizer o que aconteceu, mas 

o que poderia ter acontecido. Em Memórias do subsolo e Angústia, as ações das personagens 

são peculiares, entre outros motivos que veremos a seguir, pelo fato de serem discursivizadas 

por seus próprios autores, o “homem do subsolo” e Luís da Silva. Antes da execução de 

qualquer ação, esta é pensada e problematizada diante do leitor, que acompanha as narrativas 

“torcendo” para que aquelas personagens tenham a ousadia de fazer qualquer coisa que 

modifique em alguma medida a mesquinhez de suas vidas.  

Na obra de Dostoiévski, ainda antes de passarmos à segunda parte da novela, em que 

as práticas efetivamente irão se consolidar, é notável a passagem em que o “homem do 

subsolo” expõe sinteticamente sua “filosofia”. O melhor entendimento desta nos ajudará a 

compreender o que está em jogo aqui: “...pois bem, meus senhores, não será melhor dar um 

pontapé em toda esta sensatez unicamente a fim de que todos esses logaritmos vão para o 

diabo, e para que possamos mais uma vez viver de acordo com nossa estúpida vontade?” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.38). Nesse trecho, o narrador das memórias desmerece a suposta 

razão a que os homens se veem presos quando organizados em sociedades que ditam as regras 

de suas vidas. Em outras palavras, o “homem do subsolo” propõe que esqueçamos tais regras 

e vivamos única e exclusivamente com base em nosso próprio entendimento de racionalidade. 

Sem dúvida, a proposição apresentada pela personagem é bastante violenta e polêmica. Como 

viver fora dos padrões impostos ou mesmo em desacordo com a maioria das normas de “boa 

conduta” que determinam os que merecem ou não ser aceitos em sociedade? Não obstante o 

discurso do “homem do subsolo” pareça algo excêntrico, para dizer o mínimo, ele já nos 

prepara para as práticas que se efetivarão na segunda metade da novela. 

 Em “A propósito da neve molhada”, temos um texto em grande medida diferente do 

que em “O subsolo”, primeira parte da obra. Nessa que já é a narrativa propriamente dita, ou 

seja, as memórias de fatos passados, o narrador, desde o início, revela sua condição inferior 

em relação aos outros homens: “...quer desprezando, quer colocando as pessoas acima de 

mim, eu baixava os olhos diante de quase todos que encontrava” (DOSTOIÉVSKI, 2009, 

p.P.57). Tal condição de desprezo pode ser compreendida à luz do que nos conta a 

personagem adiante, quando de sua ida à taverna, em que presencia e inveja o homem atirado 

pela janela com o qual se depara na chegada: “...naquele momento, cheguei a invejar o 
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cavalheiro atirado pela janela, e invejei-o a tal ponto que até entrei na taverna e fui para a sala 

de bilhar, como se quisesse dizer: “Quem sabe? Talvez eu brigue também e seja igualmente 

posto janela afora” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.62). Em verdade, o que atormenta o “homem do 

subsolo” é a sua inexpressividade no mundo, é sentir-se indigno sequer de merecer a atenção 

para uma briga, daí o anseio de participar de uma. Embora não tenha sido capaz de provocar a 

confusão desejada, a ida à taverna mostrou-se de grande importância para a personagem, pois 

é nesse cenário que o desprezo em relação a sua pessoa alcançará os máximos limites, o que a 

obrigará, futuramente, a tomar atitudes que objetivam colocá-la a altura de seus semelhantes:  

 

Logo de início, um oficial teve um atrito comigo. Eu estava em pé junto à mesa de 

bilhar, estorvava a passagem por inadvertência, e ele precisou passar; tomou-me 

então pelos ombros e, silenciosamente, sem qualquer aviso prévio ou explicação, 

tirou-me do lugar em que estava, colocou-me em outro e passou por ali, como se 

nem sequer me notasse. Até pancadas eu teria perdoado, mas de modo nenhum 

poderia perdoar que ele me mudasse de lugar e, positivamente, não me notasse 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.62-63 – grifos meus). 

 

 Na passagem em destaque, lemos o fato que desencadeará a primeira das grandes 

ações do “homem do subsolo”. Sentindo-se vítima por não ter sido notado pelo oficial, ele 

fica atormentado por cerca de dois anos com a situação que vivenciara: “ A minha raiva até se 

fortalecia e se expandia com o passar do tempo” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.64). A única 

maneira de livrar-se daquela incômoda lembrança seria agindo, de modo a vingar-se daquilo 

que considerava um ato insolente contra a sua moral. Um acontecimento aparentemente banal, 

na narrativa de Dostoiévski, ganha grandes dimensões e revela o poder da grande literatura. 

Seria simples fazer uma leitura superficial da passagem em questão. No entanto, se 

acreditamos que os discursos literários não surgem do “nada”, não advêm de uma voz de 

outro mundo, mas deste mundo concreto no qual escrevo estas palavras em frente à tela de um 

computador, precisaremos nos aprofundar um pouco mais em nossa leitura e dizer que o 

sentimento experimentado pelo “o homem do subsolo” também é um pouco, ou muito, nosso. 

A partir do momento em que nos reconhecemos na obra lida, a despeito das análises estéticas 

às quais estaremos sempre atentos enquanto “leitores profissionais”, passamos a “torcer” por 

aquele herói errante: “...em certa medida sempre nos tornamos cúmplices do romancista” 

(PAMUK, 2011, p.24). No fundo, perguntamos a nós mesmos: se ele for capaz, por que 

também não serei? 

 Com efeito, o “homem do subsolo” consegue ir além e, de certa forma, vingar-se 

daquela aviltante situação por que passara na taverna. Entretanto, decorreu muito tempo entre 

o fato e a “vingança”, o que não demonstra apenas a necessidade de reflexão do narrador, mas 
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principalmente a necessidade de encorajar-se para “retribuir” a humilhação sofrida. O oficial 

costumeiramente passava pela mesma avenida que nosso “herói”, mas este sempre lhe cedia 

passagem. Certo dia, o “homem do subsolo” pensa: 

 

...que tal se me encontrar com ele e... não ceder passagem? Não ceder passagem 

intencionalmente, ainda que seja preciso empurrá-lo, hem, que acontecerá? Este 

pensamento atrevido apossou-se de mim pouco a pouco, a tal ponto que não me deu 

mais sossego (DOSTOIÉSKI, 2009, p.67). 

 

 Chega a parecer bizarro e mesmo cômico, em um primeiro momento, a pretensa 

vingança da personagem, que é capaz de perceber que o oficial também “cedia passagem” a 

superiores, isto é, também experimentava, em outro grau, um sentimento similar ao seu, o 

sentimento de inferioridade em relação ao outro: “Embora também se desviasse ante os 

generais e outras pessoas de alta posição, e também de esgueirasse por entre eles como uma 

enguia, quando se tratava de pessoas de nossa espécie, ou mesmo um pouco melhor, ele 

simplesmente as pisava” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.66). Podemos entender, então, que ocorre 

aqui uma espécie de ciclo vicioso hierárquico, em que o mais forte vê-se no direito de atacar 

aquele que lhe é diretamente inferior. O oficial também se curva perante os superiores e, dessa 

forma, seria natural que o “homem do subsolo” também o fizesse. O fato de ter decidido 

esbarrar no oficial e não oferecer-lhe caminho, portanto, deve ser lido como um ato de 

coragem que desestabiliza o fluxo das ações esperadas para uma vida mais ou menos comum 

e pacífica:  

 

Está claro que sofri golpe mais violento; ele era mais forte. Mas não era isto o que 

importava. O que importava era que eu atingira o objetivo, mantivera a dignidade, 

não cedera nem um passo, e, publicamente, me colocava a altura dele, do ponto de 

vista social. Voltei para casa vingado de tudo (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.70). 

  

 Apesar de ter sofrido o choque, o “homem do subsolo” sente-se feliz por acreditar-se 

vingado. Observemos que o narrador não discute em momento algum se é capaz de colocar-se 

pessoal ou profissionalmente à altura do oficial, pois a ele importa apenas que a sociedade os 

reconheça como iguais. Nesses termos, interessa-lhe tão somente estar no mesmo nível que 

seu opressor do ponto de vista social. À primeira vista, hipócritas que somos, poderíamos 

condenar o entendimento da personagem. Contudo, “o homem do subsolo” apenas exterioriza 

aquilo que, por falta de coragem, não somos capazes de dizer, isto é: importamo-nos menos 

com nossas convicções e ações pessoais do que com o que a sociedade pensará a respeito 

delas. Em suma, não agimos, ou não costumamos agir, fora dos padrões sociais pré-
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estabelecidos. Aqui, é forçoso lembrar que a novela de Dostoiévski, devido a seu caráter 

“iconoclasta”, nos coloca diante de situações embaraçosas, porquanto o narrador nos fala de 

sentimentos que não gostaríamos de lembrar que habitam em nós:  

 

Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos seus amigos. 

Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim 

mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de 

desvendar até a si próprio... (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.52). 

 

A vingança do “homem do subsolo”, em certa medida, também é a nossa vingança 

contra as regras que obedecemos, sem contestar, todos os dias. O esbarrão que o narrador de 

Memórias do subsolo dá no oficial que o humilhara, um ato que acabamos de ler como 

metáfora que amplia o sentido de uma ação costumeira, também é exposta por Graciliano 

Ramos de maneira muito similar em seu romance. Assim como Dostoiévski, Graciliano 

constrói uma narrativa que problematiza as ações antes de elas serem executadas por suas 

personagens. No caso de Luís da Silva, a aproximação com o narrador de Memórias do 

subsolo é evidente: 

  

Se dr. Gouveia, o governador, o secretário, passarem por mim, não os verei: seguirei 

o meu caminho com dignidade curva, o espirito distante. Os conhecidos que me 

virem pensarão: - "Luís da Silva é um sujeito que não tem subserviência nenhuma." 

E os que me cumprimentarem e não obtiverem resposta dirão: - "Luís da Silva é uma 

besta, um imbecil, um cretino." É bom não levantar a espinha (RAMOS, 2011, 

p.128). 

 

 Neste trecho de Angústia, como deixa clara a conjunção subordinativa que introduz o 

período inicial, ainda estamos diante do discurso, tendo em vista que, na obra de Graciliano, a 

única grande ação da personagem é o assassinato de Julião Tavares. Mesmo assim, a partir da 

leitura da passagem destacada, as aproximações entre os narradores de que estamos tratando 

ficam ainda mais claras. De maneira análoga ao que ocorre com o “homem do subsolo”, Luís 

da Silva deseja que sua ação (o ato de coragem possível) seja percebida por outrem. Dito de 

outra forma: a personagem gostaria que a sociedade, membros específicos dela que o 

atormentam de alguma maneira, notasse a sua afronta contra as convenções estabelecidas. 

Todavia, a necessidade de adequação se dá de maneira inversa e, aparentemente, contraditória 

- assim como ocorre na obra de Dostoiévski. Em Memórias do subsolo e Angústia, os 

narradores parecem ambicionar unicamente fazer parte do meio social, o que já está claro para 

nós, mas as ações que praticam, ou que desejam praticar, são atos de rebeldia, o que apenas os 

afasta ainda mais do convívio com outros semelhantes. Dessa forma, é necessário que 
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desconfiemos desses narradores, pois, ao que tudo indica, ambos desejam algo mais que 

aceitação; desejam, isto sim, retribuir a humilhação que enfrentaram, o que significa dizer que 

não pretendem apenas fazer parte da sociedade que os menospreza, mas ascender dentro da 

escala social afim de praticar as mesmas vilezas de que foram vítimas. Ora, vejamos o que 

nos diz o homem do subsolo, quando a prostituta Liza o visita em sua casa: “Humilharam-me, 

e eu também queria humilhar; amassaram-me como um trapo, e eu também quis mostrar que 

podia mandar... eis o que aconteceu; e você pensou que eu fui para lá de propósito para salvá-

la, não? Você pensou isto? Você pensou isto?” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.137). Voltaremos 

adiante à breve e intensa relação do “homem do subsolo” com Liza, por ora a passagem em 

destaque nos serve como exemplo do que foi dito anteriormente: desejo “gratuito” de 

vingança da personagem, e não forçosamente de aceitação. 

Na seção anterior deste capítulo, analisamos de que maneira o assassinato de Julião 

Tavares pode ser lido em relação ao da velha usurária, de Crime e castigo. Considero 

importante voltar ao tema do crime em Angústia porque, como ficou dito, trata-se da grande 

ação praticada por Luís da Silva. Ademais, agora estamos lidando especificamente com as 

duas obras centrais de nosso estudo. Se em Memórias do subsolo são os pequenos atos o que, 

pouco a pouco, tentam vingar o narrador de alguma forma, em Angústia talvez haja apenas 

uma ação efetiva por parte de Luís da Silva. Embora única, é escusado falar de sua 

importância. Destaquei na introdução que o assassinato de Julião Tavares certamente não é o 

“tema” central do romance, cuja centralidade parece residir muito mais na angústia que leva a 

personagem a cometer o crime. Embora o assassinato tenha um papel coadjuvante na história, 

seria impossível não atribuir-lhe a atenção devida, na medida em que representa o ponto 

máximo de tormento por que passa o narrador, além de servir como desencadeador de um 

martírio ainda maior, pois é logo após o assassinato que Luís da Silva passará a elaborar um 

discurso nitidamente produzido por alguém ainda mais desajustado psicologicamente. 

Observemos de perto a narração que antecede o crime: 

 

- "É-me conveniente escrever um artigo, seu Luís." Eu escrevia. E pronto, nem 

muito obrigado. Um Julião Tavares me voltava as costas e me ignorava. Nas 

redações, na repartição, no bonde, eu era um trouxa, um infeliz, amarrado. Mas ali, 

na estrada deserta, voltar-me as costas como a um cachorro sem dentes! Não. Donde 

vinha aquela grandeza? Porque aquela segurança? Eu era um homem. Ali era um 

homem (RAMOS, 2011, p.195 – grifo meu). 

 

 Nesta passagem, destaca-se a maneira indefinida com que Luís se dirige a seu 

desafeto: um Julião Tavares. O uso do artigo indefinido, aqui, corrobora a tese de que 



45 
 

assassinar Julião Tavares não foi apenas um ato de vingança do homem que teve a mulher 

roubada. O homem que Luís da Silva mata poderia ser qualquer tipo como Julião Tavares, 

desde que tivesse o mesmo caráter e desde que representasse para o assassino a síntese das 

características mais detestáveis do ser humano. Portanto, matar Julião Tavares não é vingar o 

homem traído (o que seria uma leitura bastante superficial), é vingar o homem que não é 

reconhecido pela sociedade como tal. Ainda em relação ao trecho em análise, é importante 

enfatizar que se trata do exato momento que antecede o crime. Luís da Silva expõe como 

imagina ser visto no convívio social pelos olhos das pessoas com quem trabalha ou mesmo 

desconhecidas, mas não admite que fora de todas as convenções, numa estrada deserta, Julião 

Tavares mantenha o ar de superioridade. Distante das regras que delimitam quem manda e 

quem obedece, Luís da Silva consegue enxergar-se à altura de seu inimigo; consegue, enfim, 

perceber-se homem. Arrebatado por essa sensação e indignado pela postura social que Julião 

Tavares procura manter mesmo distante dos olhos da sociedade, a personagem sente-se quase 

forçado ao assassinato: 

 

Retirei a corda do bolso e em alguns saltos, silenciosos como os das onças de José 

Bafa, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se 

naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem, e as minhas mãos apertadas 

afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se. Exatamente 

o que eu havia imaginado. O corpo de Julião Tavares ora tombava para a frente e 

ameaçava arrastar-me, ora se inclinava para trás e queria cair em cima de mim. A 

obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e 

do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria 

enorme encheu-me. Pessoas que aparecessem ali seriam figurinhas insignificantes, 

todos os moradores da cidade eram figurinhas insignificantes. Tinham-me enganado. 

Em trinta e cinco anos haviam-me convencido de que só me podia mexer pela 

vontade dos outros (RAMOS, 2011, p.196). 

 

A longa citação se justifica não apenas por nos apresentar a descrição pormenorizada 

do assassinato praticado pelo narrador, mas também porque nesse exato momento, enquanto o 

crime é executado, Luís da Silva consegue, pela primeira vez, colocar-se em um nível de 

superioridade em relação a Julião Tavares e a qualquer outro que porventura pudesse ali 

aparecer para presenciar o ato. Luís da Silva sente-se contente ao dar-se conta de que se 

tornava finalmente alguém igual e até superior a seu desafeto, cuja morte se deu de maneira 

absolutamente corriqueira. Observemos acima que o crime em si é descrito como algo que se 

realizou naturalmente, corroborando a tese do narrador de Angústia que já observamos 

anteriormente: a morte de Julião Tavares deveria necessariamente acontecer. Com ela, 

teoricamente, Luís da Silva acredita que poderá se ver livre do grande tormento que sente por 

não existir para os outros, mas isto, como já vimos, não se concretiza, já que o “castigo” da 
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personagem será a terrível consciência de que o crime praticado em nada alterou a relação 

dele com o mundo a sua volta. Se a morte de Julião Tavares representasse uma verdadeira 

solução para os problemas de Luís da Silva, talvez tivéssemos um final bastante agradável 

para a narrativa, algo quase hollywoodiano. O mocinho mata o bandido e a mocinha se casa 

com seu herói. Felizes para sempre! Não é preciso ler tanto para descobrir que “belas” 

histórias nunca renderam bons romances... 

O crime de Luís da Silva é um fracasso, porque o sentimento de superioridade 

experimentado pela personagem dura apenas o tempo em que ele executa a ação. Ainda 

assim, como nesta seção estamos observando de perto e especificamente os atos de 

narradores-personagens “humilhados e ofendidos”, é preciso destacar que ter praticado a 

conjectura que fizera demonstra a coragem do sujeito cansado diante da impossibilidade de 

realizar seus objetivos. Não importa dizer que a morte de Julião Tavares foi em vão, e sim 

trazer à luz o ato dissonante da personagem. A ação de Luís da Silva, aliás, adquire grande 

relevância dentro da obra, já que se trata do único momento em que o indivíduo enfrenta 

diretamente as normas sociais. Em Memórias do subsolo, além do esbarrão que o narrador 

resolve devolver no oficial que o humilhara, há pelo menos outros dois momentos em que a 

personagem procura agir de maneira “não convencional” com o fito de se fazer notar. 

Vejamos. 

Recordemos que o “homem do subsolo” não fora convidado por seus “colegas” para o 

jantar, do qual tomou conhecimento absolutamente por acaso, quando decidiu visitar um 

antigo companheiro de escola por não encontrar seu chefe de seção, Antón Antônitch: “Pois 

bem, de uma feita, numa quinta-feira, não suportando mais a minha solidão e sabendo que, 

nesse dia, estava fechada a porta de Antón Antônitch, lembrei-me de Símonov” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.74). A partir do que é dito pela personagem, podemos entender que 

ela sai em busca de qualquer companhia que possa amainar de alguma maneira sua 

insuportável solidão. Ao entrar na casa de Símonov, depara-se com um grupo reunido: 

“Nenhum deles notou a minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos 

víamos. Provavelmente, consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.75).  Mais uma vez o tema da percepção de inferioridade de um 

indivíduo em relação ao outro é trazida à narrativa. Agora, a afronta maior do “homem do 

subsolo” será se convidar para o jantar em que comemorariam a partida de Zvierkóv, oficial 

de quem nunca fora amigo. Desse ponto em diante, acompanhamos de perto as humilhantes 

situações por que passa a personagem a fim de ir ao encontro: “...havia até um pretexto 

ponderável para não ir: estava sem dinheiro” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.80). Ainda que não 
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dispusesse de recursos para comparecer adequadamente ao jantar, o “homem do subsolo” faz 

questão de permanecer: “Ficaríeis satisfeitos se eu fosse embora, senhores. Por nada deste 

mundo! Ficarei aqui sentado, de propósito, e beberei até o fim, em sinal de que não lhes 

atribuo a menor importância” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.93). Neste trecho, a intenção maior 

da personagem, à primeira vista, parece ser apenas vingar-se dos antigos companheiros de 

escola, retribui-lhes a mesma sensação de menosprezo que ele experimentava todos os dias. 

Todavia, o caráter paradoxal da personagem se fará notar logo em seguida: “‘Oh, se ao menos 

soubessem de que sentimentos e ideias sou capaz e como sou culto!’ (...) Mas os meus 

inimigos comportavam-se como se eu nem estivesse na sala” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.95). 

Uma vez mais é o desejo de aceitação o que fala mais alto, apesar de todas as desonras 

sofridas. 

Nesse momento, será interessante voltamos ao romance de Graciliano Ramos. Como 

ficou dito páginas atrás, Marina representa para Luís da Silva algo semelhante ao que o jantar 

com os “amigos” para o “homem do subsolo”. Em ambos os casos, trata-se da busca de 

inserção e convívio em um grupo social específico. Contudo, a afronta do narrador de 

Dostoiévski é algo ativo, a personagem participa de um jantar para o qual não fora convidado 

e insiste em permanecer mesmo não sendo querido pelos “amigos”. No romance de 

Graciliano, em contrapartida, lemos certa passividade por parte de Luís da Silva em relação à 

Marina. Tê-la como mulher o faria membro da sociedade de alguma forma, pois, ainda que 

ela fosse uma moça pobre, sua beleza poderia servir como a demonstração de que Luís da 

Silva, apesar de tudo, era um homem; afinal: “um homem é um homem” (RAMOS, 2011, 

p.55), escreve ele para convencer-se a si mesmo de que também faz parte do grupo de animais 

racionais, não obstante tal ideia não lhe pareça totalmente clara: “...Sou um sertanejo, um 

bruto, um selvagem” (RAMOS, 2011, p.49). 

Além de ser a representação metafórica, para Luís da Silva, de uma possibilidade de 

inserção na sociedade, Marina ainda merece ser lembrada nesta leitura na medida em que 

podemos compará-la à prostituta Liza da novela de Dostoiévski. É o próprio Luís da Silva 

quem qualifica Marina, quando esta o troca por Julião Tavares: “Escolher marido por 

dinheiro. Que miséria! Não há pior espécie de prostituição” (RAMOS, 2011, p. P.97). Porém, 

a semelhança entre as duas personagens parece terminar por aqui. Enquanto Liza representa, 

em Memórias do subsolo, a personagem humilhada devido às condições impostas pela vida, a 

personagem que, por um breve momento, enxerga naquele homem estranho que lhe discursara 

uma possível salvação, Marina é a moça ingênua, ignorante mesmo, que sequer faz ideia de 

que também é uma humilhada e ofendida dostoievskiana. Se os narradores das obras se 
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aproximam devido à terrível consciência que têm do que representam para o mundo, Liza e 

Marina diferem entre si exatamente pelo fato de que somente a primeira possui tal 

consciência. Nesse sentido, Marina é punida apenas com o castigo mundano, ficar grávida e 

mal vista pela sociedade, mas não pelo maior de todos que já conhecemos: a consciência de 

sua insignificância no mundo. Finalmente, importa dizer que a consciência de Liza, seu 

“castigo”, só lhe parece claro após o longo discurso do “homem do subsolo”, em que este, 

dirigindo-se à moça frágil que vê diante de si, não resiste à tentação de falar de si mesmo: “Se 

eu tivesse família, desde criança, não seria como sou agora. Penso nisso com frequência” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.109). Compartilhar sua desgraça é a forma encontrada pelo 

narrador para conscientizar Liza de sua condição de ser/ estar no mundo. Quando a prostituta 

descobre que outros sofrem como ela, o “homem do subsolo” no caso, passa a enxergar uma 

saída possível para as aflições que enfrenta na vida. A passagem de Memórias do subsolo 

apresentada merece ainda ser comparada às palavras de Luís da Silva: “Sempre brinquei só. 

Por isso cresci assim besta e mofino” (RAMOS, 2011, p.125). Como vemos, também o 

narrador de Angústia atribui o seu modo de ser à solidão e falta de companhia, nas quais 

podemos perfeitamente ler a inexistência da presença familiar em sua criação e formação. O 

“homem do subsolo” e Luís da Silva classificam-se com adjetivos bastante negativos 

(insensível, besta, mofino), o que acentua e explicita a visão derrotista que desenham de si 

mesmos. 

Chegamos ao fim desta seção na qual observamos de que maneira os narradores de 

Angústia e Memórias do subsolo, representantes de vozes plurais, atuam efetivamente com o 

objetivo de se integrarem à sociedade. Além disso, vimos que suas ações talvez não tenham 

apenas esse objetivo superficial, mas também podem significar o simples desejo de vingança. 

Seja qual for a real finalidade das ações praticadas, considerando que haja uma finalidade 

específica, acredito que em ambas as obras seus protagonistas não logram êxito em seus 

intentos (conquanto pareça mais relevante a tentativa do que o sucesso do empreendimento 

em si). O “homem do subsolo” termina seus escritos afirmando que talvez tenha sido um erro 

começa-los; Luís da Silva encerra com um monólogo esquisito e sombrio, para dizer o 

mínimo. Mas, algum de nós poderia esperar algo diverso? O fracasso das personagens é o 

fracasso do “homem que é um homem”; quer dizer, do homem que tem consciência de sê-lo 

existencialmente, não apenas fisicamente. Memórias do subsolo e Angústia são obras 

existencialistas por excelência (a primeira avant la lettre, já que pode ser considerada 

fundadora de tal corrente filosófica), em que as personagens se veem “nuas” e solitárias ao se 

darem conta da condição de seres humanos livres que são. Pôr em prática a liberdade a que 
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estão condenadas não as leva ao paraíso, mas a um novo começo, no qual a vida dos sujeitos 

continuará fora de nossa presença leitora. E continuará miserável como era antes, porque os 

atos que observamos aqui, embora envernizados de certa coragem aparente, não foram e não 

serão capazes de inserir o homem no meio social nem de vingá-lo deste.  
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2 - Dois heróis sem disfarce  

 

A realidade que tenho para vocês está na forma que vocês me dão; mas é a realidade 

para vocês, não para mim. A realidade que vocês têm para mim está na forma que eu 

lhes dou; mas é realidade para mim, não para vocês. E, para mim mesmo, não tenho 

outra realidade senão na forma que consigo me dar. Como assim? Construindo-me 

(PIRANDELLO, 2012, p.65). 

 

2.1 O herói do romance: individualismo e bastardia 

 

 Nas narrativas comumente consideradas fundadoras da literatura ocidental, Ilíada e 

Odisseia, a figura do herói representa um ser no qual se encerram as qualidades que todo 

homem gostaria de possuir: beleza, honradez, bravura etc. Assim é que Aquiles e Ulisses, os 

heróis de Homero, não são apenas personagens de uma obra ficcional que tem por objetivo 

entreter os leitores. Para seu tempo, os poemas épicos que destaco representavam na figura do 

herói os grandes feitos e virtudes (a  ἀρετή) caracterizadores da nação grega. Além disso, esse 

herói clássico exercia o papel de modelo a ser seguido, o ideal máximo a ser alcançado por 

todos. As epopeias, portanto, possuíam um caráter pedagógico que lhes era intrínseco. 

 Não é difícil notar que o herói dos romances em muito se distancia daquele presente 

nas epopeias gregas. Se os heróis clássicos demonstravam sua valentia e coragem 

inquestionáveis, características que os tornavam exemplares, os heróis do gênero romance 

estão “livres” para expor suas angústias e medos; logo, não podem, a priori, servir de modelo 

a ninguém. Tal diferença entre os heróis clássicos e os heróis romanescos aponta para uma 

dessemelhança fundamental entre os gêneros em questão. As epopeias narravam não a história 

de um sujeito, mas de uma coletividade, de uma nação. As histórias de Aquiles e Ulisses, ao 

cabo e ao fim, são a história de coragem e bravura do povo de que fazem parte e a quem 

servem como ideal. Diametralmente oposto à ideia de servir de exemplo a outrem, o romance 

surge como o gênero que encontra no indivíduo sua figura central: nos romances, grosso 

modo, a narrativa gira em torno do sujeito isolado na sociedade a que pertence. Não há, por 

isso, uma relação de pertencimento do eu em relação ao seu povo/nação. Talvez se possa dizer 

que ocorre exatamente o oposto. No romance, é a fissura entre os indivíduos e a sociedade o 

que está em destaque e o que realmente importa condicionando a existência da narrativa. Não 

é mera coincidência o fato de o gênero ter se consolidado efetivamente no momento em que o 

modo de produção capitalista começava a ganhar corpo no Velho Mundo. Como sabemos, as 

relações econômicas e sociais estão inextrincavelmente ligadas em uma sociedade. Dessa 
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forma, parece lógico que o individualismo propalado pelo modo de produção capitalista tenha 

possibilitado a ascensão de um gênero literário cuja figura central, via de regra, é o indivíduo: 

 

As formas literárias anteriores refletiam a tendência geral de suas culturas a 

conformarem-se à prática tradicional do principal teste da verdade: os enredos da 

epopeia clássica e renascentista, por exemplo, baseavam-se na História ou na fábula 

e avaliavam-se os méritos do tratamento dado pelo autor segundo uma concepção de 

decoro derivada dos modelos aceitos no gênero. O primeiro grande desafio a esse 

tradicionalismo partiu do romance, cujo critério fundamental era a fidelidade à 

experiência individual – a qual era sempre única e, portanto, nova (WATT, 2010, 

p.13 – grifo meu). 

 

Para além das características diferenciadoras que observamos entre a epopeia e o 

romance é possível perceber certa semelhança no que diz respeito à identificação do leitor 

com as obras que têm diante de si. Em relação às epopeias, como foi dito, não resta dúvida de 

que seu caráter pedagógico é uma de suas características constitutivas, o que não é uma 

verdade absoluta em se tratando dos grandes romances (falo em “grandes romances” para 

fazer distinção entre as obras que conhecemos como clássicos da literatura e as que foram 

escritas com objetivos ideológicos assumidamente pedagógicos). Embora não tenham a 

pretensão de nos ensinar nada, as grandes obras do gênero romance também são capazes de 

transmitir-nos algum conhecimento sobre o outro e sobre nós mesmos a que não teríamos 

acesso sem sua leitura. É nesse sentido que se pode afirmar que, à semelhança das epopeias, o 

romance fecunda saberes em seu público leitor, mas, diferentemente daquele gênero, não 

possui o caráter pedagógico como algo intrínseco, isto é, como uma característica constitutiva. 

No ato da leitura, o leitor reconhece os problemas por que passa o indivíduo (o herói) como os 

seus; assim, vivencia e aprende com os erros do outro que, no fundo, também lhe pertencem: 

“...o leitor contempla e ao mesmo tempo vive as possibilidades humanas que a sua vida 

pessoal dificilmente lhe permite viver e contemplar...” (ROSENFELD, 2011, p.46 – grifos do 

autor).  

Acabamos de apontar para uma semelhança interessante entre os dois gêneros 

literários citados: ambos, de diferentes maneiras, transmitem alguma experiência ao seu leitor. 

Contudo, voltemos à dessemelhança já mencionada, o que realmente nos importará para 

introduzir as discussões centrais deste capítulo. Lancemos luz outra vez ao indivíduo isolado 

em seu mundo, às voltas com os seus problemas para os quais não existem soluções mágicas e 

redentoras. Agora, poderemos destacar Memórias do subsolo e Angústia como obras-síntese 

do gênero romanesco, uma vez que apenas no romance podemos imaginar sujeitos livres para 

expor suas vidas de maneira tão literal e aberta. Em ambas as obras, importam unicamente a 
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vida de seus narradores, já que as outras personagens ganham destaque apenas na medida em 

que se relacionam com os heróis. Mas, afinal, quem são os heróis desses romances? Falta-nos 

observá-los com precisão e definir o que realmente representam para a leitura contemporânea 

que deles fazemos neste capítulo. 

Ninguém ousaria dizer que os heróis das obras de Dostoiévski e de Graciliano Ramos 

se parecem com os heróis clássicos: já vimos que estes falam por uma coletividade, e aqueles 

por si. Diferentemente do que ocorre quando lemos uma epopeia, em que desejamos ter as 

qualidades e virtudes do herói cuja trajetória é narrada, no romance, e especificamente nos 

romances em questão, o que se dá é um processo de identificação entre leitor e personagem. 

Soaria estranho dizer que gostaríamos de ser “o homem do subsolo” e Luís da Silva, porque, 

em muitos aspectos, já somos muito parecidos com eles. Nesse sentido, chegamos à conclusão 

de que os narradores de Memórias do subsolo e Angústia não falam exatamente por nós, mas, 

em grande medida, sobre nós. A solidão em que vivem é a do indivíduo isolado dentro da 

moderna sociedade burguesa (não apenas a de um Crusoé perdido em uma ilha deserta). Se 

nos questionarmos qual a razão de nos interessarmos por uma narrativa que trata do “homem 

comum”, de poucos adjetivos louváveis, encontraremos a resposta, mais uma vez, no modelo 

social vigente do qual, sem escolha, fazemos parte: 

 

Parece que o interesse do romancista pela vida cotidiana de pessoas comuns depende 

de duas importantes condições gerais: a sociedade deve valorizar muito cada 

indivíduo para considerá-lo digno de sua literatura séria; e deve haver entre as 

pessoas comuns suficiente variedade de convicções e ações para que seu relato 

minucioso interesse a outras pessoas comuns, aos leitores de romances. 

Provavelmente essas condições só vieram a prevalecer em época mais ou menos 

recente, pois resultam do surgimento de uma sociedade caracterizada por aquele 

vasto complexo de fatores independentes que se denomina “individualismo” 

(WATT, 2010, p.63). 

 

 A observação de Ian Watt segundo a qual o interesse do romancista pelo “homem 

comum” se deu apenas no momento em que as sociedades passaram a valorizar a figura do 

indivíduo serve de fundamento para a constatação de que obras como Memórias do subsolo e 

Angústia não poderiam, em tese, ser concebidas fora do meio social de que fizeram e ainda 

hoje fazem parte ou, para utilizar um chavão da área, fora de seu contexto histórico (na 

perspectiva de analise do discurso que estamos aqui adotando, a rigor, nenhum discurso 

deveria ser pensado sem se considerar suas condições de produção). Não é possível pensar 

criticamente as obras que estamos estudando sem a lembrança de que ambas desnudam, direta 

ou indiretamente, através das vozes de seus narradores, o modo de vida e, portanto, as 

convenções sociais aceitáveis dentro da sociedade burguesa (mesmo que não possamos falar 



53 
 

em uma burguesia realmente existente quer na Rússia do século XIX, quer nos primeiros 

decênios do século passado no Brasil). Embora incorrendo no risco de parecer repetitivo, é 

fundamental lembrarmos, ainda uma vez, que os narradores dessas obras criticam as citadas 

convenções, mas não se furtam do desejo de fazerem parte delas. Ora, essa aparente 

contradição de sentimentos criada por Dostoiévski e Graciliano Ramos em suas narrativas 

agudiza ainda mais a criticidade presente nos textos, uma vez que estes demonstram os 

desejos do homem de maneira desavergonhada, além da impossibilidade de realizar tais 

desejos, isto é, o fracasso da utopia de que todos podem ser iguais desde que façam por 

merecer e se esforcem bastante para isso. 

Se vimos que a ascensão da sociedade capitalista possibilitou a existência de narrativas 

como o romance, em que o herói-indivíduo é a figura central, será preciso destacar agora as 

características próprias a esse tipo de personagem em Memórias do subsolo e em Angústia; 

em outra palavras: para o que, de fato, apontam essas “narrativas individualistas”. Tal 

adjetivação é bastante adequada em se tratando das obras de Dostoiévski e de Graciliano 

Ramos (“...através de técnicas vanguardistas, Graciliano constrói um dos romances mais 

realistas da literatura brasileira, cuja estrutura muito se aproxima das dos romances 

dostoievskianos de herói individualista” (COUTINHO, 1978, p.103 – grifo meu)), mas não é 

aplicável a todo tipo de romance. Não podemos considerar qualquer romance, centrado 

necessariamente no indivíduo social, com representante do que estou aqui nomeando 

“narrativas individualistas”, em que apenas nos interessa a vida de um único sujeito que é 

responsável por contar a sua própria história. 

 Provavelmente, um dos elementos que mais diferencia os heróis da época clássica dos 

da modernidade (dos do romance, portanto) são as relações familiares. No gênero romance, 

quando existem tais relações, geralmente elas se apresentam como questão central nas obras 

(trata-se, neste caso, da relação familiar conflituosa entre as personagens, o que ocorre no 

grandioso romance de Lúcio Cardoso (1913-1968), Crônica da casa assassinada (1959), para 

citar como exemplo uma obra de nossa literatura), mas não há, como nas epopeias clássicas, a 

importância familiar: a necessidade de os heróis nomearem sua ascendência, por exemplo. 

Tanto em Memórias do subsolo quanto em Angústia o discurso confessional dos narradores 

nos permite acessar, ainda que sempre parcialmente, os pensamentos mais recônditos dos 

heróis dos romances e, dessa forma, podemos descobrir o que o “homem do subsolo” e Luís 

da Silva pensam a respeito de uma época distante de suas vidas: 
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De fato, por pior que possa ser a vida em família, tem-se pai e mãe e não gente 

estranha, inimiga. Pelo menos uma vez por ano, vão expressar o seu amor por você. 

Apesar de tudo, você sabe que está em casa. Eu cresci sem família; por isso, talvez 

tenha saído assim... insensível (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.109). 

 

Volto a ser criança, revejo a figura de meu avô (...) tenho-me esforçado por tornar-

me criança – e em consequência misturo coisas atuais e coisas antigas (RAMOS, 

2011, p.25-31). 

 

 A partir do que lemos nesses fragmentos, podemos descobrir mais algumas 

características desses dois sujeitos. Talvez pudéssemos classificá-los como marginais, tendo 

em vista que vivem exatamente à margem da sociedade (embora sempre buscando 

integração). O termo marginal, porém, parece ser insuficiente neste caso. Não se trata apenas 

de estar e/ou sentir-se fora do seio da sociedade, mas de sentir-se distante de algo 

aparentemente muito menos ambicioso: a família, que não deixa de ser uma construção social, 

mas, em tese, muito mais acessível ao sujeito. O “homem do subsolo” afirma categoricamente 

que se tivesse família seria, provavelmente, uma pessoa diferente do que é. Segundo a sua 

visão, a pior das relações familiares guarda em si os elementos necessários para fazer da vida 

do sujeito algo positivo (menos negativo soa mais coerente).  

Observando as passagens em destaque de Angústia, notamos uma clara diferença entre 

o discurso de Luís da Silva e o do narrador de Memórias do subsolo. Enquanto a personagem 

de Dostoiévski lamenta não ter tido uma família, razão pela qual acredita ter se tornado um 

sujeito insensível, Luís da Silva explicita suas recordações familiares através da rememoração 

da infância, já que apenas nesta época de sua vida ele manteve relações, ainda que desbotadas, 

com o núcleo familiar, o que buscará reconstituir futuramente no casamento com Marina. 

Assim, parece-me claro que “homem do subsolo” é, ao que tudo indica, um bastardo no 

sentido literal do termo: “2. Degenerado da espécie a que pertence” (FERREIRA, 2010, 

p.169). Luís da Silva, por outro lado, lembra a sua infância, embora não com saudosismo 

romântico, como algo que merece ser recuperado. Portanto, não é possível dizer que o herói 

de Graciliano é um bastardo ipsis literis, mas ambos, Luís da Silva e o “homem do subsolo”, 

certamente podem ser considerados bastardos para a sociedade, pois esta “sabe” que eles 

existem, mas escolhe rejeitá-los. Nesse momento percebemos a distinção entre bastardia e 

marginalidade: ser marginal pode ser uma escolha do sujeito que sente aversão pelo meio em 

que vive, ao passo que a bastardia está ligada a uma condição de recusa sobre a qual os 

sujeitos preteridos não parecem exercer poder de mudança. 

 A questão da bastardia e, por extensão, da orfandade é algo comum aos heróis da 

modernidade, e não apenas aos heróis romanescos. Se nos voltarmos a um outro tipo de 
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literatura, as histórias em quadrinhos, notaremos que os grandes heróis deste gênero, via de 

regra, são sujeitos que não possuem relações familiares; mas a semelhança para por aqui, é 

claro. Nas HQs, o herói se aproxima em grande medida da figura épica que possui valores 

exemplares e invejáveis. Dessa forma, não deixa de ser curioso notar que as histórias de 

Superman, Batman etc. conjugam na figura do herói a solidão do indivíduo em sociedade 

(característica do romance) e as virtudes que os constituem e os tornam admiráveis (aspectos 

presentes no herói da epopeia). 

Nas obras de Dostoiévski e de Graciliano Ramos, a orfandade dos indivíduos resulta 

em que estes não têm referências a que possam se apegar e nas quais enxerguem traçado o 

caminho da felicidade, ou seja, estas referências precisam ser construídas a partir das 

percepções individuais que as personagens têm do mundo em que vivem. No entanto, convém 

sempre lembrar que a interpretação da própria felicidade do sujeito passa, necessariamente, 

por uma avaliação subjetiva. Por isso, o ser que ambiciona alcançar objetivos que, em sua 

hipótese avaliativa, condizem com seu ideal de felicidade real deveria compreender que tão 

importante quanto ser feliz é saber-se feliz, isto é, ter a consciência de haver alcançado suas 

primeiras intenções, o que de modo algum deve significar um estado de satisfação e de inercia 

(seriam essas personagens absolutamente infelizes, como fazem parecer suas narrativas?). 

Afinal, o homem, à semelhança da vida, não é um fim em si mesmo, mas uma busca e um 

trajeto cujo ponto de chegada não existe; dito de outra forma, numa linguagem lacaniana, o 

homem é a falta, e é por esta sua condição de ser que a eterna procura deve conduzi-lo rumo 

ao sentido de sua existência. Como diz Armand, personagem do grandioso romance de 

Simone de Beauvoir (1908-1986), Todos os homens são mortais (1946), o que chamamos de 

paraíso é o momento em que nossos sonhos de hoje estarão realizados, mas sabemos que a 

partir de então os homens terão novas exigências. Para todos nós, portanto, deve haver sempre 

a necessidade de ir adiante, a possibilidade de um novo futuro em que possamos encontrar ou 

“ressignificar” a felicidade mais uma vez.  

Pelo que foi dito, podemos afirmar que as referências, a serem construídas pelos 

narradores em questão, estão necessariamente ligadas à responsabilidade que ambos imputam 

a si de serem felizes, e que se o passado e o presente não se lhes apresentam como algo 

empolgante, o porvir deveria necessariamente ser um norte pelo qual esses sujeitos pudessem 

se guiar. Aqui, o caráter existencialista das duas obras se impõe. Analisaremos melhor essa 

questão na seção seguinte. Por ora, vale a pena lembrar que em sua conferência O 

existencialismo é um humanismo, de 1946, Jean-Paul Sartre (1905-1980) afirma que a 

filosofia existencialista que representa se fundamenta na famosa assertiva proferida por Ivan 
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Karamázov: “Se Deus não existe, tudo é permitido”. Em verdade, em nenhum momento das 

mais mil páginas da maior obra de Dostoiévski, Os irmãos Karamázov, Ivan pronuncia tal 

frase, mas, de fato, pelo que expõe ao longo do romance, podemos concluir que ela é a síntese 

de seu pensamento. Em linhas gerais, o que Ivan Karamázov e Sartre querem dizer é que na 

hipótese da não existência de Deus o homem não vê atrás de si referências a que possa se 

apegar e que justifiquem sua presença no mundo. Não havendo um Deus, também não poderá 

existir a certeza de um futuro (o paraíso). Dessa forma, o homem se encontra “nu” em um 

mundo sem sentido algum, cabendo a ele, e somente a ele, estabelecer projetos em sua vida 

que atribuam sentidos à existência; portanto: tudo lhe é permitido. Não é difícil chegarmos à 

conclusão de que a figura divina e a família exercem função semelhante na vida dos sujeitos. 

Ausentes as imagens que servem de referência ao indivíduo, seja Deus ou um seio familiar, 

ele é automaticamente responsável por si mesmo, órfão, em última instância, de qualquer 

explicação lógica para sua existência e de todas as coisas (o que inclui sua própria vida). 

 Se ao gênero romance, como já foi dito, interessa o herói-indivíduo, o homem comum 

ao invés da figura exemplar, não resta dúvida de que a bastardia ou orfandade podem ser 

exploradas com profundidade nesse gênero. Nesse caso, poder-se-ia falar em uma bastardia 

literal, como a que vemos em Memórias do subsolo, e também existencial, presente tanto na 

obra de Dostoiévski quanto na de Graciliano Ramos. Pode-se explorar a referida temática no 

romance porque este é, por excelência, o gênero dos conflitos, em que a vida humana se 

encontra representada sem disfarces que objetivem esconder a realidade, seja ela agradável ou 

não. Não seria absurdo dizer, então, que todo romance, em última análise, é realista. Não no 

sentido trivialmente atribuído ao termo, isto é, enquanto caracterizador de determinado 

momento da história da literatura, mas realista por apresentar os sentimentos e conflitos 

humanos de maneira singular, alcançando níveis de verossimilhança em relação à narrativa de 

nossas vidas a que nenhum outro gênero literário parece ser capaz de atingir.  

 

2.2 Os heróis do nosso tempo 

 

A partir da publicação do romance O herói do nosso tempo (1840), de Mikhail 

Liérmontov (1814 – 1841), a figura do herói romanesco ganhou grande destaque dentro da 

literatura russa do século XIX. O “herói do tempo” de Liérmontov causou inquietação nos 

leitores russos, pois se tratava de um sujeito, Pietchórin, no qual ninguém podia (ou não 

queria) enxergar as qualidades que a palavra “herói” suscita em nossa mente quando a 

escutamos trivialmente. Nesse sentido, o título do romance de Liérmontov é extremamente 
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provocador, já que através dele podemos entender que aquela figura errante era o único herói 

possível para um tempo como o que se vivia na Rússia de então, isto é, Pietchórin 

representava o herói possível para a sociedade russa: “Talvez alguns leitores queiram saber 

minha opinião sobre o caráter de Pietchórin. Minha resposta é o título deste livro. ‘É, eis uma 

ironia ferina! - dirão’. Não sei” (LIÉRMONTOV, 1999, p.78). 

A definição de herói presente na obra de Liermontóv se coaduna bem às personagens 

das obras que estamos analisando. É por esse motivo que merece destaque o pronome 

possessivo no título desta seção: Luís da Silva e o “homem do subsolo” não possuem as 

glórias e feitos de um herói clássico, mas a pequenez e a carência tão comuns aos homens de 

nosso tempo (os homens comuns), por isso mesmo nos envergonhamos tanto diante de tais 

narrativas. Sentimo-nos culpados por compartilharmos de alguns sentimentos expostos por 

essas personagens, sentimentos que sabemos desprezíveis e não nos furtamos de perceber e 

acusar em outrem. A leitura de obras como Memórias do subsolo e Angústia prova a validade 

cabal daquela conhecida assertiva: não lemos um romance, mas nos lemos nele.  

 Se não podemos considerar o “homem do subsolo” e Luís da Silva heróis no sentido 

clássico do termo, podemos classificá-los como heróis desde que entendamos o herói como 

um ser que, malgrado sua condição periférica no mundo, encontra na práxis o sentido de sua 

existência. Aqui, é interessante observar o questionamento que Sartre faz a si mesmo ao 

referir-se àqueles que tanto criticaram os heróis dos romances que compõe sua trilogia “Os 

caminhos da liberdade”:  

 

“Mas, afinal, esses seres tão fracos, como poderão ser transformados em heróis?” 

Tal objeção é um tanto ridícula, pois pressupõe que as pessoas nasçam heróis. E, no 

fundo, é isso que todos desejam pensar: se eu nasço covarde, posso viver em perfeita 

paz, nada posso fazer, serei covarde a vida inteira, o que quer que eu faça; se nasço 

herói, também viverei inteiramente tranquilo, serei herói durante a vida toda. 

Beberei como um herói; comerei como um herói. O que o existencialista afirma é 

que o covarde se faz covarde, que o herói se faz herói; existe sempre, para o 

covarde, uma possibilidade de não mais ser covarde, e, para o herói, de deixar de o 

ser. (SARTRE, 1970, p.12). 

 

A leitura de Sartre, na condição de um existencialista, responsabiliza os sujeitos por 

suas ações no mundo. Dessa forma, não podemos enxergar como natural o fato, por exemplo, 

de as personagens de um romance serem consideradas heróis ou não. Proponho a seguinte 

leitura para os narradores de Memórias do subsolo e Angústia: ainda que não os possamos 

considerar heróis no sentido prosaico do termo, é forçoso reconhecermos que alguns dos atos 

que praticam fundamentam-se no entendimento de que para ser “alguém” (herói) é necessária 

a ação. Os atos praticados pelos narradores, portanto, o que já analisamos no final do primeiro 
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capítulo, são “atos heroicos” não necessariamente por serem louváveis, mas porque objetivam 

transformar a vida de seus autores. Logo, será difícil considerar o “homem do subsolo” e Luís 

da Silva covardes (o extremo oposto de heróis), uma vez que agem conscientemente para 

mudar sua condição no mundo. A classificação das atitudes das personagens como “atos 

heroicos”, porém, pode gerar certo embaraço para nós, na medida em que parece valorar 

positivamente as práticas questionáveis desses narradores. Para desfazer essa possível 

confusão, é necessário recordarmos que o heroísmo não está inextrincavelmente ligado a boas 

ações (ao menos não no entendimento que está sendo aqui adotado), mas às ações que 

modificam – ou objetivam modificar – significativamente a vida dos sujeitos que as praticam, 

isto é: o caso desses narradores não aponta para o heroísmo vulgar hollywoodiano, mas 

apenas para disposição do ser consciente em transformar sua existência através das próprias 

escolhas pelas quais é responsável. 

Nem heróis clássicos nem covardes, mas heróis do nosso tempo, homens comuns que 

resolveram contar suas angústias através da escrita. Eis a definição que me parece adequada 

para os narradores em questão e que pode servir não apenas aos heróis de Memórias do 

subsolo e Angústia, mas a muitos outros de romances em que vemos sujeitos às voltas com 

problemas que são extremamente caros aos homens de tantas épocas e lugares. Não fosse isso, 

seria impossível tamanha identificação entre mundo narrado nas obras literárias e o vivido por 

nós leitores. As personagens de Dostoiévski e Graciliano Ramos são demasiado humanas 

porque explicitam, em seus discursos fragmentários e tortuosos, as incertezas que 

experimentamos em nossas vidas. Daí advém a verossimilhança discursiva tão profundamente 

alcançada por esses romancistas que de modo algum podem apresentar um enredo biográfico 

“normal” para seus heróis. Se já observamos anteriormente que em Dostoiévski e em 

Graciliano Ramos não se encontram traços do herói clássico, é preciso acrescentar que nesses 

escritores o clássico herói romanesco de que também tratamos se nos apresenta de maneira 

bastante particular, uma vez que não acompanhamos sua trajetória cronológica e linearmente. 

O que vemos nas obras analisadas são personagens em um conflito existencial em 

determinado momento de suas vidas; uma espécie de “momento-chave” a partir do qual 

passam a se questionar sobre o real sentido de suas vidas ou, mais que isso, em que decidem 

agir conscientemente para atribuir sentidos à existência.  

Nesse ponto, uma breve comparação ajudará a esclarecer minhas palavras a respeito 

da trajetória “inabitual” (não biográfica) dos heróis de Dostoiévski e Graciliano Ramos. 

Refiro-me, obviamente, às obras específicas que estamos investigando, mas seria 

perfeitamente possível estender a análise aos outros romances desses escritores. Tomando 
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como exemplo alguns romancistas franceses do século XIX, observemos mais de perto a 

figura do que podemos chamar de “clássico herói romanesco”, que de modo algum se 

confundirá com a do herói clássico. Diversos romancistas poderiam figurar nesta minha curta 

análise exemplificadora - a escolha pelos franceses, naturalmente, é pessoal. Além disso, é 

apropriado trazer à discussão a literatura francesa do XIX em virtude da influência que 

exerceu em tantas outras literaturas mundo afora e, sobretudo, pelo fato de ter sido lida por 

Dostoiévski e Graciliano Ramos. Em alguns escritores da escola realista francesa, por 

exemplo, podemos observar a estrutura clássica romanesca e a figura do herói com as 

características que lhe são peculiares.  

Recorramos ao O vermelho e o negro (1830), de Sthendal, às Ilusões perdidas (1843), 

de Honoré de Balzac, e à Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert. O que há em comum 

entre essas três obras além do fato de todas serem consideradas clássicos da literatura? Uma 

análise minuciosa talvez possa encontrar muitas semelhanças entre os romances citados. 

Destaco apenas que, embora pertençam a autores distintos e, por conseguinte, apresentem 

propostas estilísticas nem sempre idênticas, os heróis dessas narrativas são constituídos, 

grosso modo, com um mesmo objetivo. O herói romanesco, segundo Georgy Lukács (2007), 

está sempre à procura de, em busca de algo que justifique sua presença no mundo. Nomeio 

este “algo” de ascensão (nos três romances que tomo como exemplo a classificação é mais 

que aceitável). Em última instância, a ascensão social é a que diz respeito às obras citadas. 

Lucien Chardon, Julien Sorel e Emma Bovary buscam fazer parte de uma classe social a que 

não pertencem; objetivam, pois, integrar-se a uma burguesia que ascendia concomitantemente 

ao desenvolvimento do capitalismo naquela França do século XIX. 

Além dessa vontade em comum que percebemos nos “clássicos heróis romanescos”, 

não é difícil notar, também, que a trajetória das personagens em muito se assemelha. Em uma 

análise quase semiótica, observamos que há o estado inicial de afastamento em relação ao que 

se ambiciona; o estado medial de anseio e busca daquilo que é desejado; o estado 

intermediário em que se alcançam os objetivos e, finalmente, o estado derradeiro, no qual o 

herói se vê outra vez distante daquilo que ambicionara e que foi capaz de conquistar através 

de sua busca. Entretanto, não confundamos esse último estágio com o primeiro. Há uma 

diferença fundamental entre eles. Não obstante, ao fim dos romances, os heróis se encontrem 

novamente afastados do que chegaram a experienciar por breve momento, agora possuem a 

aprendizagem que a busca lhes propiciou. Nos clássicos que citei, portanto, a busca dos heróis 

é a aprendizagem sem o que estes não podem passar. Ainda que nos casos de Julien Sorel e 

Emma Bovary a morte seja a “volta” ao estado de distanciamento da ascensão desejada, a 
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consciência das personagens ao fim de suas vidas, isso é o que nos importa aqui, é diversa da 

que possuíam no estágio primário. A experiência da busca e a consequente aquisição do 

conhecimento é algo inapagável.  

Em Memórias do subsolo e Angústia, não é difícil notar que a ascensão, conquanto 

ambicionada pelos narradores, não é jamais atingida: o “homem do subsolo” não consegue 

estabelecer amizades e mal é capaz de fazer-se notar por um estranho com quem esbarra na 

rua; Luís da Silva, por sua vez, não consegue concretizar o casamento com Marina, ao que 

tudo indica uma ambição bastante simbólica, e vê como única “saída” para seus problemas o 

ato criminoso contra seu desafeto Julião Tavares. Logo, não existe, para o “homem do 

subsolo” e Luís da Silva, a “trajetória clássica” do herói romanesco, tal como vemos nos 

romances citados como exemplo. No entanto, também é possível dizer que essas personagens, 

no momento em que as narrativas são interrompidas, isto é, na última página das obras, 

adquiriram a experiência propiciada pela busca que empreenderam. O que farão com esse 

conhecimento podemos apenas supor, já que a narração, como disse, é interrompida ao fim do 

romance, o que não quer dizer que tenham chegado ao fim. Aos leitores, jamais satisfeitos, 

cabe a missão de prolongar as histórias para além das últimas páginas (MANGUEL, 2006). 

Em outras palavras: as grandes obras nunca estão concluídas, porquanto estarão sempre 

abertas a novos leitores e, por isso, a novas leituras capazes de “ressignificar” os sentidos que 

outrora pareciam tão imutáveis. 

Se até aqui apresentei um ponto de convergência crucial entre os narradores de 

Memórias do subsolo e Angústia, o fato de ambos serem heróis “comuns” e não terem suas 

trajetórias narradas cronologicamente tal como ocorre em se tratando do que chamei de 

“clássicos heróis romanescos”, convém agora observar uma dessemelhança interessante entre 

o “homem do subsolo” e Luís da Silva: o primeiro, aparentemente, quer ser herói e 

problematiza isso em seu discurso; o segundo objetiva apenas demonstrar que também é um 

homem perante os outros homens. Vejamos o que diz o narrador de Memórias do subsolo a 

seu interlocutor (leitor): “Para vós, eu já não sou o herói, que anteriormente quis parecer, mas 

simplesmente um homem ruizinho, um chenapan. Bem, seja! Estou muito contente porque 

vós me decifrastes” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.27 – grifos meus). Nesta passagem, o “homem 

do subsolo” não fala apenas do herói que pretendeu ser, mas do herói que quis parecer diante 

do outro, isto é, diante daquele a quem seu discurso se reporta. Afinal, “Ao homem comum é 

vergonhoso chafurdar na imundice, mas um herói paira demasiado alto para ficar 

completamente sujo; por conseguinte, lhe é permitida a imundice” (DOSTOIÉVSKI, 2009, 

p.71), o que significa dizer que, na visão do narrador, o herói encontra-se claramente em um 
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nível superior ao do que nomeia “homem comum”, obknoviênei tchelaviék (обыкновенный 

человек). 

É fundamental ter presente que nossa definição se dá sempre a partir do olhar do outro, 

capaz de construir a imagem de nós a que jamais teremos acesso. Em sua Estética da criação 

verbal, Bakhtin trata com precisão dessa temática, para demonstrar a total impossibilidade de 

enxergarmos aquilo que somente o outro, por sua condição de ser, pode alcançar. Ainda que 

eu seja capaz de visualizar a imagem de mim mesmo diante de um espelho, tal imagem será 

vista sempre de “dentro”, estando, assim, indissociavelmente ligada a um eu do qual não me 

posso ver livre. Somente o outro, este ser incompreensível, é capaz de construir uma imagem 

totalmente “externa” de nós. A leitura de Bakhtin segundo a qual a ideia dos heróis das obras 

de Dostoiévski vive na fronteira e de maneira tensa com a ideia de outros sujeitos, ou seja, 

com outras consciências, se coaduna à teoria mais geral de análise discursiva proposta pelo 

teórico russo, para quem um discurso está sempre e necessariamente ligado a outro que o 

antecedeu; mais que isso, o discurso, seja qual for o gênero discursivo em questão, constitui-

se a partir do destinatário de quem se espera uma atitude responsiva em relação ao enunciado 

que ainda preexiste na cabeça do falante (escritor/narrador). 

Quando o “homem do subsolo” verbaliza o que possivelmente seu interlocutor está 

pensando no momento em que o lê, lança luz sobre a necessidade que temos de decifrar o que 

o outro pensa no momento mesmo em que produzimos nosso discurso. Na passagem 

destacada, o narrador afirma que “quis parecer” herói, embora seja apenas um “homem 

ruizinho”, um “chenapan”. Aqui, o “homem do subsolo” não apenas explicita o que, 

supostamente, pensa a respeito de si mesmo, mas também admite o desejo de construir 

determinada aparência heroica diante do outro, atitude que irá se repetir em diversos 

momentos da narrativa, quando dos seus diálogos com a prostituta Liza, por exemplo: 

 

E sabe o que me inquietou, de modo particular, em todos estes três dias? Foi que 

então eu me apresentei tão heroico diante de você, e de repente você me veria 

indigente, repulsivo, com este roupãozinho esfrangalhado. Eu lhe disse, há pouco, 

que não me envergonhava da minha pobreza; pois saiba que me envergonho, sim, 

envergonho-me disso mais do que qualquer outra coisa; temo-a acima de tudo, mais 

do que se eu roubasse, por que sou tão vaidoso como se me tivessem arrancado a 

pele e o simples ar me causasse dor. (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 138). 

  

Mais uma vez o narrador revela, agora se dirigindo à Liza, que quis parecer herói. 

Interessante observar que não é o fato de não ser herói o que atormenta a personagem, mas o 

fato de não parecê-lo aos olhos da mulher que ele havia impressionado dias atrás (aqui, a 

palavra “heroico” é utilizada num sentido estritamente trivial, ou seja: o narrador fala em 
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herói para referir-se a um sujeito virtuoso e admirável, alguém cuja força pode, além de 

causar inveja em outros homens, despertar o desejo feminino por si. A personagem de 

Dostoiévski parece referir-se a uma imagem que se aproxima da do herói clássico). Trazer à 

discussão a visão do outro aqui é imperativo, uma vez que o herói não existe para si mesmo. 

Ora, o herói só pode sê-lo realmente se for reconhecido pelo olhar de outrem como tal, daí a 

importância não apenas de ser, mas também, e sobretudo, de parecer.  

Em relação ao narrador de Angústia, como foi dito, não existe verbalização explícita 

de sua parte acerca do desejo/necessidade em se tornar e/ou parecer herói. Ao contrário do 

narrador de Memórias do subsolo, Luís da Silva aparenta circunscrever sua ambição ao mero 

desejo de ser reconhecido como homem por Marina e, consequentemente, por toda sociedade. 

Está claro, então, que se não podemos falar em uma necessidade consciente em tornar-se 

herói por parte de Luís da Silva (ainda que, para nossa análise, o consideremos como tal, 

como o herói de um romance), certamente podemos notar o desejo de construir uma aparência 

diante do outro. Assim como o “homem do subsolo”, Luís da Silva preocupa-se com a 

imagem que o outro pode construir a respeito de si:  

 

Levanto-me. Sou um bípede, é preciso ter a dignidade dos bípedes. Um cachorro 

como Julião Tavares andar empertigado, e eu curvar-me para a terra, como um 

bicho! Desentorto o espinhaço. Que é que me pode acontecer? Se dr. Gouveia passar 

por mim, finjo não vê-lo. (RAMOS, 2011, p.127) 

 

 Autoafirmar-se como um bípede (indiretamente, portanto, como um homem) é a 

maneira encontrada por Luís da Silva para se convencer de que também está à altura dos 

outros homens. Nas palavras aparentemente contidas de Luís da Silva, podemos ler, numa 

perspectiva existencialista, um engajamento de sua parte. A ação consciente da personagem, 

erguer-se diante dos que o aviltam, não é apenas a ação de alguém que deseja ser reconhecido 

como homem pelo outro, mas também a de um sujeito que desejaria não ver um semelhante 

como si passando pelas mesmas humilhações. Afinal, mesmo que inconscientemente, as ações 

que praticamos no mundo refletem não apenas quem gostaríamos de ser, mas o projeto de ser 

humano com o qual gostaríamos de dividir a grande aventura e experiência que é vida: 

 

De fato, não há um único de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, 

não esteja criando, simultaneamente, uma imagem do homem tal como julgamos 

que ele deva ser. Escolher ser isto ou aquilo é afirmar, concomitantemente, o valor 

do que estamos escolhendo, pois não podemos nunca escolher o mal; o que 

escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para todos 

(SARTRE, 1970, p.5). 
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 Naturalmente, o “bem” de que fala Sartre deve ser entendido de maneira relativa, já 

que o filósofo francês afirma que sempre escolhemos o bem a partir de nossa perspectiva. 

Aqui, parece-me necessário nos distanciarmos do maniqueísmo simplificador, que opõe bem e 

mal como “modos de ser” que se excluem mutuamente. A verdade é que ambos coexistem 

dentro do homem: ninguém é completamente bom ou mau, embora seja possível agir 

majoritariamente em favor daquilo que a sociedade reconhece e valora positiva ou 

negativamente. De toda forma, é forçoso reconhecer que as ações, boas ou más, do homem 

podem ser compreendidas de duas maneiras: posso agir pensando em fazer o bem e sabendo 

que a sociedade reconhecerá o bem que pratico ou agir pensando em fazer o bem sem saber 

que a sociedade interpretará minha atitude de maneira positiva. Nesse momento, alguém 

poderá levantar-se contra mim: “E quanto ao mal? Não posso, por exemplo, agir maligna e 

conscientemente pensando estar fazendo o bem?”. Sim, sem dúvida essa é uma opção (que 

nos importará em se tratando do “homem do subsolo”, já que Luís da Silva parece estar 

convencido de que sua maior atitude, o assassinato de Julião Tavares, é algo positivo para a 

humanidade). Por isso, teremos de acrescentar algo mais ao que foi dito por Sartre: também é 

possível escolher o mal em plena razão de nossos sentidos. Levantar-se diante do outro, ver-

se como homem e, assim, engajar toda a humanidade para que esta aja de igual modo é uma 

atitude que podemos reconhecer como positiva: o sujeito (Luís da Silva) praticou o bem, 

mesmo que não tenha consciência disso; em contrapartida, assassinar Julião Tavares para 

livrar-se de uma vez por todas dos tormentos que a figura desse ser representava para si é um 

ato heroico apenas na medida em que demonstra a coragem e ação daquele que o pratica, mas 

será valorado negativamente pela sociedade, o que para o narrador-personagem de Angústia 

parece desimportante, já que ele praticou aquilo que reconhecia como o bem, fazendo coro ao 

pensamento de Sartre acima exposto (fazemos aquilo que nos parece bom). Nesse sentido, em 

Luís da Silva também coexistem o bem e o mal, mas a autorreflexão acerca de seu principal 

ato no romance demonstra que ele age sempre em favor do que considera ser o bem para si e, 

por conseguinte, para toda a sociedade: “__ Luís da Silva, Julião Tavares, isso não vale nada. 

Sujeitos úteis morrem de morte violenta ou acabam-se nas prisões. Não faz mal que vocês 

desapareçam. Propriamente, vocês nunca viveram” (RAMOS, 2011, p.202). 

A passagem apresentada também merece atenção por se tratar do momento em que 

Luís da Silva se equipara a Julião Tavares, mesmo que negativamente. O discurso, 

introduzido pelo travessão, parece advir de outrem, mas é imaginado pelo próprio narrador. 

Lemos Luís da Silva falando de si mesmo em terceira pessoa, distanciando-se do eu como de 

um outro que lhe parece desconhecido: um homem comum e desimportante, tal como Julião 
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Tavares (já vimos que o distanciamento completo de si mesmo é impossível). A frase final 

dessa voz construída pelo narrador é ainda mais emblemática para a leitura que estamos 

fazendo neste capítulo. Ao afirmar a Julião Tavares e a si mesmo que “vocês nunca viveram”, 

Luís da Silva determina cabalmente que jamais poderia ser considerado homem (muito menos 

herói, acrescentarei). Nesse momento da narrativa, o assassinato, que provocará em Luís da 

Silva a sensação de pertencimento à raça humana, ainda não foi cometido. Somente quando o 

ato criminoso for consumado o narrador se dignificará minimamente perante si mesmo e se 

reconhecerá como homem para a sociedade. 

Para encerrarmos esta segunda seção, convém atentarmos para o que diferencia as 

obras de Dostoiévski e Graciliano Ramos aqui analisadas das de romances realistas clássicos 

no que diz respeito a essa premente necessidade de reconhecimento pelo outro. Enquanto em 

um O pai Goriot (1835), para citar mais um clássico de Balzac, a ambição maior do herói 

Rastignac é ser aceito no meio social pequeno-burguês, o “homem do subsolo” e Luís da 

Silva, além disso, pretendem também ter sua humanidade reconhecida num mundo desumano. 

Como já vimos, o narrador da novela de Dostoiévski também diz pretender tornar-se herói 

diante do outro, o que, por ser apenas um desejo assumidamente fracassado, não o coloca 

acima de Luís da Silva. Para além dos “atos heroicos” já mencionados, a resistência, isto é, a 

sobrevivência no meio social em que essas personagens vivem pode ser considerada digna de 

heróis do nosso tempo. Em ambas as obras, o que está em jogo é a desumanização do 

“homem comum” (nós mesmos) inserido na modernidade, na qual há que fazer-se humano 

outra vez: não saindo de um ventre, mas do anonimato que acinzenta e oblitera as 

individualidades dos sujeitos.  

 

2.3 Anti-heróis e heróis problemáticos 

 

 Nas páginas anteriores, observamos os narradores de Memórias do subsolo e Angústia 

enquanto heróis modernos nos quais enxergamos o “homem comum”, que pode ser qualquer 

um de nós. Agora, será o momento de propor outra leitura possível para o “homem do 

subsolo” e Luís da Silva. À primeira vista, o termo “anti-herói”, devido ao prefixo de 

negação, sugere que falaremos de personagens diametralmente opostos à figura do herói. Este, 

porém, como já ficou demonstrado, pode ser construído e compreendido de diferentes formas 

(a depender da época histórica em que viveu e em que fazemos dele a nossa leitura), o que nos 

chama atenção para a polissemia do termo. 
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Também a designação “anti-herói” guarda em si diferentes significações, algumas das 

quais nos interessarão trazer à luz. A classificação mais trivial de anti-herói, morfológica, isto 

é, a que o considerará o extremo oposto do herói, não nos será útil para pensarmos as obras 

estudadas. Ser-nos-á de maior interesse compreender anti-herói como um sujeito 

contraditório: alguém que, em tese, possui as características do herói clássico, mas age apenas 

em favor de si mesmo, e não de uma coletividade. Em relação aos narradores de Memórias do 

subsolo e de Angústia, de fato, parece ser difícil, para não dizer impossível, afirmar que 

ambos possuem as características de um herói clássico. Como já vimos anteriormente, 

tratamos aqui de heróis romanescos, homens comuns, o que certamente se tornaria um 

problema diante da classificação de anti-herói que busco atribuir ao “homem do subsolo” e a 

Luís da Silva. Entretanto, vale lembrar as palavras de Sartre já citadas na seção anterior: “...o 

covarde se faz covarde (...) o herói se faz herói” (SARTRE, 1970, p.12). Portanto, afirmar que 

os narradores dessas obras podem ser entendidos também como anti-heróis significa dizer que 

a possibilidade de eles se tornarem heróis no sentido clássico está aberta, mas que eles 

“optam” por um heroísmo egocêntrico: o anti-heroismo. Esta outra leitura possível não exclui 

a que fizemos atrás, mas complementa-a, apresentando mais um ponto de vista pelo qual 

podemos enxergar essas personagens.  

Se considerarmos como principal característica dos anti-heróis a contradição de suas 

ações e sentimentos, não será difícil atribuirmos a alcunha de anti-heróis aos narradores de 

Memórias do subsolo e Angústia, já que a contradição, como estudamos com destaque no 

primeiro capítulo, parece ser a mais gritante das características dessas personagens. Em 

relação ao narrador de Dostoiévski, mais uma vez é interessante atentarmos para a 

verbalização de sua parte no que concerne à autoclassificação, desta feita, de anti-herói:  

 

De fato, contar, por exemplo, longas novelas sobre como eu fiz fracassar a minha 

vida por meio do apodrecimento moral a um canto, da insuficiência do ambiente, 

desacostumando-me de tudo o que é vivo por meio de um enraivecido rancor no 

subsolo, por Deus que não é interessante: um romance precisa de herói e, no caso, 

foram acumulados intencionalmente todos os traços de um anti-herói... 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.145-146 – grifo do autor).  

 

Esta passagem é uma das mais emblemáticas de toda a novela de Dostoiévski. Aqui, 

não podemos deixar de notar a ênfase que o narrador dá ao modo intencional como os traços 

do anti-herói foram acumulados. Como estamos tratando da instância narrativa do autor 

secundário, isto é, do narrador, devemos considerar que este intencionalmente grifado por ele 

não se refere ao modo como a personagem foi criada (isto poderia ser considerado se 
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falássemos a respeito do autor primário, Dostoiévski), já que, obviamente, para si mesmo ele 

não é uma personagem, mas um homem que conta parte de suas memórias acerca de 

determinado momento de sua vida. Tendo isso em vista, a intenção em tornar-se anti-herói 

deve ser observada na vivência do sujeito: o que ele afirma é que viveu intencionalmente 

como um anti-herói, não que criou uma personagem anti-heroica. Ao que tudo indica, para o 

“homem do subsolo”, o anti-herói pode ser caracterizado como um sujeito cuja vida é um 

fracasso, uma rejeição ao ambiente sadio da experiência viva; para o narrador, enfim, sua vida 

é anti-heroica porque comum, sem os feitos necessários dignos de serem lembrados e a figurar 

em um romance. O “homem do subsolo” não pensa como Sartre, para quem, como vimos, é 

exatamente a história dos homens comuns o que há de interessante em suas personagens 

(acrescentarei: o que há de interessante nos melhores romances). Ainda em relação à 

passagem destacada, atentemos para o fato de que, quando toma da pena para nomear-se anti-

herói, o narrador, valendo-se do recurso metalinguístico, questiona o próprio estatuto de 

gênero das notas que escreve. Segundo sua visão, seu texto não pode ser chamado de 

romance, uma vez que não apresenta a figura fundamental para existência deste: o herói.  

No que diz respeito ao narrador de Angústia, não poderemos observar em sua fala 

nenhuma autoclassificação, como vemos em Memórias do subsolo. Dessa forma, cabe a nós, 

como leitores críticos, propor-lhe a alcunha de anti-herói e nele observar possíveis traços 

característicos deste tipo de sujeito. Além disso, é necessário lembrar que, embora trate 

recorrentes vezes ao longo de seu texto sobre a questão da escrita (principalmente a vontade 

de escrever um romance), em nenhum momento de Angústia o narrador Luís da Silva 

problematiza o próprio texto que escreve diante do leitor, como faz largamente o narrador da 

obra de Dostoiévski. Contudo, se Luís da Silva não trata a si como anti-herói, ao menos 

podemos notar seu entendimento, que se assemelha ao do narrador da obra de Dostoiévski, do 

que seja um herói: “Moisés não tem jeito de herói: é apenas um sujeito bom e inteligente. Por 

isso fiz o sacrifício de lhe dar cem mil-réis, que me vão transtornar o orçamento” (RAMOS, 

2011, p.). Nesta passagem, Luís da Silva deixa claro, de maneira indireta, que também 

compreende o termo herói da maneira mais trivial: indivíduo que possui virtudes admiráveis e 

mesmo invejáveis. Por tal concepção, certamente Luís da Silva também não consideraria a si 

próprio um herói, mas talvez, se se propusesse a estabelecer uma autoclassificação, tomasse 

para si a alcunha de anti-herói proposta pelo narrador de Memórias do subsolo (sujeito 

desprovido de virtudes) ou a que propus acima (sujeito de sentimentos conflitantes e, por isso 

mesmo, contraditório). 
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Também me parece muito fecundo relacionar as diferentes concepções de anti-herói 

expostas ao conceito de “herói problemático” proposto por Lukács em sua Teoria do romance 

e tão bem desenvolvido por Carlos Nelson Coutinho em seu clássico estudo sobre as obras de 

Graciliano Ramos. Para Coutinho, o inconformismo e inquietação por parte de algumas 

classes sociais brasileiras nos primeiros decênios no século passado possibilitaram o 

aparecimento, na obra de Graciliano Ramos, do “herói problemático, “...que não mais 

aceitava passivamente a estagnação e o marasmo da sociedade anterior, do ‘mundo 

convencional e vazio’” (COUTINHO, 1978, p.79). O crítico brasileiro chama a atenção para o 

sujeito ativo, para as personagens de Graciliano nas quais podemos enxergar o homem 

descontente com o caminho natural que sua vida parece seguir. É contra esse “fluxo contínuo” 

que personagens como Luís da Silva agem para modificar, na medida do possível, a suposta 

naturalidade dos acontecimentos. 

Aproveitando-nos do conceito trazido à luz por Coutinho, podemos estendê-lo 

perfeitamente ao narrador de Memórias do subsolo, cujas causas motivadoras de sua 

existência na sociedade russa do século XIX e, por conseguinte, na literatura russa daquela 

época não se distanciam tanto das que tornaram possíveis a existência de Luís da Silva. Já 

vimos em outro momento que, em alguns aspectos importantes, as sociedades russa do século 

XIX e brasileira do início do XX podem ser relacionadas de modo a produzir um interessante 

diálogo. Na Rússia em que Dostoiévski escreveu Memórias do subsolo, mais de setenta anos 

antes de Angústia ser escrita por Graciliano Ramos no Brasil, as classes sociais também 

estavam em conflito, malgrado isso não se devesse especificamente ao desejo de implantação 

do capitalismo no país, mas também aos embates entre as diferentes posições filosóficas e 

ideológicas que objetivavam hegemonizar-se e consolidar-se no poder. No romance Os 

demônios, Dostoiévski tratará dessa temática de maneira fecunda. Nessa obra, o mote da 

narrativa é o assassinato do jovem Ivanov, dissidente de um grupo revolucionário que tinha 

por utopia a implantação, por vias revolucionárias, do socialismo na Rússia (esse 

acontecimento foi amplamente discutido na imprensa russa da época, inclusive por 

Dostoiévski).  

Pelo exposto até aqui, parece-me mais do que lógico considerar o “homem do subsolo, 

à semelhança de Luís da Silva, como um “herói problemático”, isto é: sujeito ativo e 

consciente que não está disposto a aceitar os “caminhos naturais” traçados pelo destino, esta 

“útil invenção dos homens”, como escreveu Adolfo Bioy Casares (1914-1999) em seu 

primoroso romance Os sonhos dos heróis (1954). O fato de Memórias do subsolo e Angústia 

terem sido escritas em épocas e lugares em que o capitalismo ainda não havia se desenvolvido 



68 
 

e consolidado, já que Rússia e Brasil eram países majoritariamente camponeses, corrobora a 

constatação de que Dostoiévski e Graciliano Ramos anteciparam em muitas décadas, com 

suas obras, o sentimento do indivíduo social desprezível para a moderna sociedade burguesa. 

Ao cabo e ao fim, as obras desses dois escritores apresentam heróis problemáticos na medida 

em que figurativizam na imagem dos narradores o indivíduo pequeno burguês, a nossa classe 

média atual, consciente da sua impossibilidade de ascensão dentro da escala social capitalista, 

mas que, mesmo assim, humilha-se para fazer parte de um todo absolutamente sem sentido 

intrínseco, mas para o qual busca incansavelmente significação. Em outras palavras: o herói 

problemático nessas obras representa o quão contraditório é o fracasso do indivíduo numa 

sociedade que valoriza justamente... o individualismo! 
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3 - A salvação pela palavra 

 

“Quem quiser que fale mal da literatura. Quanto a mim, digo que devo a ela a minha 

salvação. Venho da rua oprimido, escrevo dez linhas, torno-me olímpico” (ANJOS, 

2006, p. 197). 

  

3.1 Para que literatura? 

 

 A presença da leitura e da literatura nas duas obras que estamos estudando é algo, de 

fato, marcante, o que justifica este último capítulo ser dedicado exclusivamente a essa 

temática. Aqui, será incontornável observarmos mais de perto os escritores Dostoiévski e 

Graciliano Ramos, de modo a perceber a importância do processo literário para ambos e de 

que maneira a escrita se lhes apresenta, assim como aos narradores de Memórias do subsolo e 

Angústia, como espécie de resistência e salvação às suas vidas. Comecemos tentando 

responder à pergunta que intitula esta primeira seção, o que nos ajudará a desenvolver melhor 

os assuntos que serão abordados a seguir. Afinal, para que literatura? 

 A questão que nos colocamos é tão simples quanto complexa e é, sem sombra de 

dúvida, uma das temáticas mais largamente estudadas dentro do grandioso ramo das teorias 

literárias. Procura-se, de modo geral, entender qual seria a “função” da literatura (aliás, parece 

ser mais correto falarmos em “funções” da literatura). Poderíamos responder ao 

questionamento com outra pergunta igualmente problemática: por que não literatura? Esse 

estratagema, porém, não me parece tão honesto, o que me obriga a tentar esclarecer o 

problema de maneira mais precisa. Uma resposta objetiva à pergunta seria: porque a literatura 

(a arte como um todo em um plano mais geral) permite ao homem acessar conhecimentos 

atemporais que, ao cabo e ao fim, enriquecem-no enquanto ser humano, além de 

proporcionar-lhe prazer estético. Nesse sentido, a literatura “serve” sempre ao homem, nunca 

contra ele, o que já seria motivo suficiente para considerarmos a arte literária como algo 

positivo, merecedora da atenção dos indivíduos. Entretanto, para escritores como Dostoiévski 

e Graciliano Ramos, talvez a resposta que apresento seja demasiado simplória. No caso dos 

dois, não se trata apenas de afirmar que a literatura, mais especificamente o processo de 

escrita literária, lhes era algo apetecível, prazeroso, além de fonte de conhecimento de si e do 

outro. Para além do fato de terem a literatura como ofício profissional, o que já os diferencia 

da maioria dos leitores comuns, a observação da biografia de ambos permite compreendermos 

que a necessidade de escrever lhes era vital, sem o que a existência não poderia ser suportada. 

Eis um dos principais argumentos que este trabalho busca defender. 
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 Todavia, é imperioso lembrarmos como o ato de escrever literatura envolvia não 

apenas necessidades existenciais para Dostoiévski e Graciliano Ramos, mas também, e por 

vezes principalmente, necessidades financeiras, pragmáticas portanto. Nenhum dos dois 

escritores teve, em vida, retorno financeiro à altura do grandioso trabalho que produziram. Em 

relação à Dostoiévski, a questão parece ser ainda mais grave, uma vez que o ofício de escritor 

foi praticamente a única profissão que teve como fonte de renda; ou seja, escrevia para 

sobreviver, sustentar a família e pagar as intermináveis dívidas acumuladas por parentes ou 

por ele mesmo, neste caso em jogos de roleta, pelo que era um viciado crônico. Naturalmente, 

as dívidas afetaram as obras do escritor russo, como anota sua segunda esposa, Anna 

Grigorievna: 

 

As obras de Fiodor Mikhailovich ganhariam muito mais do ponto de vista artístico, 

se não existissem as dívidas. Ele poderia escrever os romances sem pressa, 

analisando e trabalhando cada um, antes de entregar à editora (...). Sim, 

infelizmente, ele nunca teve essa oportunidade: precisávamos de dinheiro para viver, 

pagar as dívidas e por isso, apesar da doença e às vezes até mesmo no dia seguinte a 

um ataque, tinha que trabalhar, correr, corrigir rapidamente o manuscrito e enviá-lo 

dentro do prazo para receber o dinheiro o quanto antes (GRIGORIEVNA, 1999, 

p.170-171). 

  

 O relato de Anna Grigorievna do drama vivenciado por Dostoiévski é muito 

importante para este estudo, uma vez que nos remete à figura central sem a qual nenhuma 

obra literária poderia jamais ser produzida: o escritor. Trata-se de um olhar confiável de quem 

vivenciou de perto a tristeza que Dostoiévski nutria por não poder elaborar suas obras da 

maneira como gostaria. Além disso, as palavras de Grigorievna também nos fazem recordar 

que o próprio escritor se enquadrava perfeitamente dentro dos arquétipos que criou em suas 

obras, personagens humilhadas e ofendidas pelas difíceis situações impostas pela vida e que, à 

semelhança de seu criador, experimentavam em seu cotidiano enormes dificuldades. Os 

infindáveis problemas enfrentados pelo escritor russo ao longo de sua vida serviram como 

base para que Dostoiévski produzisse um tipo de literatura inextrincavelmente ligada ao 

mundo concreto, disposta a falar dos sofrimentos do homem aos outros homens, que nas obras 

literárias puderam (podem) reconhecer suas próprias angústias e desesperos. Assim, a 

literatura de Dostoiévski pode ser descrita como verdadeiramente engajada (para utilizar um 

termo sartriano), comprometida com o momento e as condições históricas em que veio ao 

mundo.  

Não obstante seja fundamental destacar as necessidades mais óbvias de sobrevivência 

do escritor, o que responde apenas parcialmente à pergunta feita em princípio, é preciso ir 



71 
 

além e explorar com atenção outras possibilidades de resposta. Afinal, seria absurdo afirmar 

que Dostoiévski escreveu unicamente para pagar suas contas, pois muitas outras carreiras 

profissionais lhe renderiam retorno financeiro mais significativo (em 1843 Dostoiévski 

formou-se na Academia Militar de Engenharia e adquiriu a patente de Tenente-Militar). 

Retomemos aqui a citação que apresentei na introdução deste estudo, em que Dostoiévski 

relata a seu irmão o que pensou minutos antes do que seria a sua execução: “Meu Deus! 

Quantas imagens, sobreviventes, criadas por mim irão morrer, irão apagar-se em minha 

cabeça ou derramar-se em meu sangue como veneno! É, se não puder escrever eu vou 

morrer...” (DOSTOIÉVSKI, 2012, p.13). Nessa comovente passagem, o que mais chama 

atenção é o fato de Dostoiévski, instantes antes da morte, lamentar não o seu próprio fim, mas 

o das “imagens” que ele criara em sua mente. O desespero comum diante do maior de todos 

os mistérios dá lugar à lamentação pela impossibilidade de trazer à vida as criaturas que ele 

sabia já existirem dentro de si. Em seguida, o escritor confessa que a impossibilidade de 

escrever seria a sua verdadeira morte. Mais uma vez, impressiona a importância que a escrita 

tem na vida de Dostoiévski, que é capaz de lamentar a morte de suas “imagens” mais que a 

sua própria. Portanto, em se tratando do autor de Memórias do subsolo, podemos afirmar que 

a literatura, além de fonte de renda para a sobrevivência física, era algo imprescindível para 

sua sobrevivência existencial como ser pensante no mundo. Também este parece ser o caso do 

autor de Angústia, Graciliano Ramos. 

 À semelhança de Dostoiévski, a escrita literária se apresentava a Graciliano como 

necessidade imperativa. Embora não tenha estado em vias de execução como o escritor russo, 

Graciliano certamente viu a morte de perto durante todo o período em que esteve detido nas 

diversas prisões por que passou. De sua estadia nesses presídios, originou-se o valioso relato 

Memórias do cárcere (1953), obra na qual podemos ler trechos fundamentais para um melhor 

entendimento do que estamos aqui investigando:  

 

...de quando em quando precisava certificar-me de que existiam os blocos de papel, 

os lápis, as cuecas, as meias, as camisas. Tentava-me o desejo de recomeçar as notas 

interrompidas no quartel, jogar na folha as últimas impressões, atabalhoadas, 

continuamente dissolvidas (RAMOS, 2008, p.120). 

 

No trecho em destaque, os blocos de papel e lápis misturam-se a cuecas, meias e 

camisas. Para Graciliano, os objetos com os quais poderia manter a atividade da escrita e 

suportar o assombro da prisão eram tão essenciais quanto às peças mais elementares do 

vestuário. A partir da leitura dessa passagem, podemos inferir ainda que sem a possibilidade 
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de escrever suas memórias na prisão certamente o período de quase um ano em que esteve 

preso seria muito mais insuportável ao escritor. É interessante notar, ainda a respeito de 

Memórias do cárcere, que Graciliano Ramos, tomando nota de tudo o que via nas prisões e 

viagens, jamais menciona o desejo de transformar essas anotações em livro. Dessa forma, 

mais uma vez a pergunta inicial se impõe: para que literatura? Por que o desejo de “jogar na 

folha” impressões que a quase todos passariam despercebidas? Não dispondo ainda de 

respostas exatas, precisamos, novamente, recorrer à fala do escritor para clarearmos nosso 

entendimento. Também citada na introdução deste trabalho, a passagem a seguir é o trecho de 

uma carta de Graciliano Ramos a sua segunda esposa, Heloísa Ramos: “Comprando algodão 

ou vendendo fazenda, construindo o terrapleno da lagoa ou entregando os diplomas às 

normalistas, hei de fazer romances. Não dou para outra coisa. Ora, aqui há uns dois ou três 

indivíduos que falam comigo. Aí não há nenhum” (RAMOS apud MORAES, 2012, p.101). 

Neste trecho, Graciliano nos ajuda bastante e parece responder cabalmente à questão que nos 

colocamos em princípio. Segundo o romancista, ele escreve e escreverá romances em 

qualquer circunstância, simplesmente porque é a única coisa que se julga capaz de fazer. 

Além disso, na literatura, os indivíduos fazem-lhe companhia, enquanto no “mundo real” 

sente-se só. Como vemos, para Graciliano Ramos, o ofício literário não é o ofício da solidão, 

o que pensaríamos ingenuamente, mas antes o espaço onde, dialogando consigo mesmo, ele 

pode descobrir o outro, além de buscar a compreensão do homem e, quem sabe, da própria 

vida.  

 É preciso recordarmos aqui que à época em que começou a redigir e enviar para 

publicação os capítulos de Memórias do cárcere, que não é um romance mas poderia 

perfeitamente ser lido como tal, o escritor alagoano encontrava-se em grandes dificuldades 

financeiras. Contudo, se é verdade que Graciliano tinha necessidades materiais urgentes, 

também não me parece leviano afirmar que a opção por relatar algo tão distante 

temporalmente (mais de uma década) demonstra a opção do escritor por contar a História a 

partir de seu olhar: o olhar do oprimido, dos que foram, aparentemente, vencidos, mas 

escolheram resistir através do relato literário. Esse é um dos motivos pelos quais Graciliano 

Ramos e Dostoiévski escrevem. Para ambos, a literatura é uma prática de resistência e uma 

forma de (re)contar a História a partir de outro ponto de vista, aquele que, geralmente, não 

figura nos cartapácios escolares. 

 Como disse inicialmente, considero fundamental falarmos dos escritores antes de 

passarmos a uma análise mais específica dos narradores de Memórias do subsolo e Angústia. 

Já deve estar claro que não nos importará fazer uma leitura das obras observando unicamente 
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a biografia de Dostoiévski e Graciliano Ramos, mas é necessário que estejamos sempre 

atentos, mais uma vez tomando emprestada a lição de Bakhtin, que os discursos são 

historicamente condicionados, que existe uma figura viva, com intenções próprias, por trás de 

cada palavra escrita nas páginas das obras literárias. Ratifico: Dostoiévski e Graciliano Ramos 

também escreveram para contar o outro lado da História ou, para lembrarmos a expressão de 

Walter Benjamin, para escovar a História a contrapelo (BENJAMIN, 1987), isto é, com o 

objetivo de trazer à luz o que não é visto em aparência, aquilo que é solapado pela versão 

dominante narrada pelos que estão no poder. Outro ponto de convergência que não 

poderíamos deixar de observar entre Dostoiévski e Graciliano Ramos é a opção de ambos por 

produzir, ao longo de suas vidas, uma literatura comprometida com o valor estético-artístico 

e, em grande medida, revolucionária, adjetivo muito caro aos dois escritores e que poderia 

ensejar a presença de um panfletarismo, o qual não podemos, de modo algum, enxergar nas 

obras desses escritores. Revolucionário, nesse caso, é a opção pelas vozes humilhadas e 

ofendidas dentro de sociedades opressoras; a opção, portanto, de escolher o lado dos 

“derrotados” para narrar. Guardadas as devidas diferenças espaço-temporais, vejamos, a título 

de exemplo, como essa opção por mostrar os anseios do oprimido se configurou em relação a 

um dos mais famosos romances da escola realista no século XIX. 

Já vimos no capítulo anterior que o gênero romanesco teria surgido com o advento da 

burguesia e a ascensão do capitalismo, no momento em que o indivíduo voltou-se para si 

mesmo em uma inaudita introspecção. É natural que a opressão intrínseca ao modo capitalista 

de conceber a vida e a existência do homem no mundo fizesse surgir, dentro do próprio 

sistema, vozes de resistência ao discurso hegemônico. É neste locus de resistência que as 

grandes obras literárias parecem encontrar seu refúgio. Senão vejamos: a obra mais conhecida 

de Gustave Flaubert, Madame Bovary (este exemplo é lembrado por Hans Robert Jauss 

(1994)), teve pouca repercussão à época de sua publicação (mesmo tendo rendido a seu autor 

um processo por violação da moral pública!) se o compararmos a um romance que lhe foi 

contemporâneo, Fanny, de Ernest-Aimé Feydeau (1821-1873), pouco conhecido pelos leitores 

de hoje mas que obteve, quando de sua publicação em 1857, nada menos que treze edições 

(um verdadeiro best seller!). No entanto, com o tempo, segundo Jauss, o estilo floreado, os 

efeitos da moda e os clichés lírico-confessionais presentes em Fanny foram percebidos pelo 

público leitor concomitantemente à descoberta de Madame Bovary como obra de qualidade 

notável. Em sua análise crítica, Jauss destaca o narrar impessoal de Flaubert em contraponto 

ao estilo confessional de Feydeau, enfatizando, portanto, a forma ao invés do conteúdo, uma 

vez que Fanny também trata do tema adultério. Entretanto, não podemos ignorar que forma e 
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conteúdo estão sempre em diálogo em um romance, o que significa dizer que a opção de 

Flaubert por uma narrativa impessoal permitiu-lhe elaborar uma obra em que a heroína, 

Emma Bovary, podia ser “escutada” sem o julgamento moral de seu próprio criador.  

Embora ainda muito distante do compromisso social que Dostoiévski e Graciliano 

Ramos imputavam à literatura que produziam, compromisso esse que pode parecer a alguns 

críticos algo menor (como a Vladimir Nabokov (1899-1977) em relação a Dostoiévski), é 

forçoso reconhecer que Flaubert, com seu estilo realista, optou por mostrar à sociedade 

francesa do século XIX uma personagem oprimida pelos valores então vigentes e que somente 

transgredindo as regras impostas por esta sociedade pôde alcançar, em breves momentos, um 

esboço qualquer de felicidade. Ao fim do romance, Emma Bovary acaba sendo severamente 

punida por buscar viver fora dos padrões conservadores daquela sociedade pequeno-burguesa. 

O suicídio de Emma, no entanto, não é “culpa” de Flaubert, uma vez que o desfecho da 

heroína não poderia ser outro. Culpados são todos aqueles que nada fizeram para impedir a 

tragédia da personagem; a culpa, então, é de todos, inclusive do leitor, que agora pode optar 

pelo engajamento ao dar-se conta da responsabilidade que tem como sujeito histórico, 

vislumbrando a transformação do mundo em que vive. Certamente, seria fora de propósito 

acreditar que Flaubert tinha consciência absoluta de tais impactos que sua obra poderia 

provocar, o que não desabona de forma alguma a leitura que fazemos aqui. Afinal, ao tornar-

se pública, a obra não pertence mais exclusivamente ao seu autor. 

Não é difícil notar que os discursos dissonantes, via de regra, não são bem aceitos 

pelas sociedades, exatamente por desnudarem as faces ocultas que preferiríamos fingir não 

existirem. Contraditoriamente, porém, são exatamente essas vozes amargas as que costumam 

ser lembradas no futuro. Dostoiévski e Graciliano Ramos não fizeram de suas obras apenas 

um instrumento de salvação de si mesmos, isto é, a literatura não foi usada unicamente como 

sustentáculo individual para a superação das dificuldades financeiras e existenciais. Como 

vimos, a grandiosidade desses dois escritores reside, entre outros motivos, no fato de terem 

sido capazes de produzir discursos comprometidos com a reconstituição da História e com a 

possibilidade de mostrar ao mundo que os oprimidos também têm algo a dizer. Se pararmos 

para ouvi-los, talvez descubramos neles muitos traços de nós mesmos, talvez descubramos 

que somos eles também. Portanto, é necessário ratificar que a salvação a que este estudo se 

reporta não diz respeito somente ao papel fundamental que a literatura teve na vida de dois 

indivíduos, mas sobretudo ao papel que ambos delegavam à arte dirigida ao outro, confiando 

que esta, sendo capaz de transformar os sujeitos, também poderia, por conseguinte, 

transformar o mundo e salvá-lo da barbárie sempre iminente. 
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3.2 Narradores-leitores 

  

Os próprios narradores de Memórias do subsolo e de Angústia, em igual medida, 

problematizam a questão da leitura e da escrita em seus discursos. Portanto, estamos falando 

aqui do recurso metalinguístico largamente utilizado por ambas as personagens, que ora se 

apresentam no papel de leitores, ora no papel de escritores frustrados. Inicialmente, 

procuremos observar mais de perto cada um desses papéis para, a partir de então, notar como 

eles acabam se “confundindo”, de maneira inconsciente ou não para as personagens. 

Tanto o “homem do subsolo” quanto Luís da Silva encontram na leitura uma válvula 

de escape para a desordem de suas vidas. Os dois narradores recorrem à leitura não por nela 

enxergarem um tipo superior de passatempo ou divertimento mas, principalmente, porque ela 

lhes permite suportar melhor a realidade na medida em que faz saber a existência de outros 

tantos indivíduos com os quais eles podem se identificar: 

 

Em casa, o que mais fazia era ler. Tinha vontade de abafar com impressões 

exteriores tudo o que fervilhava incessantemente. E, quanto a impressões exteriores, 

só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me ajudava muito: 

perturbava-me, deliciava-me, torturava (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.61). 

 

Certas personagens de romances familiarizaram-se comigo. Apesar de serem de 

outras raças, viverem noutros continentes, estão perto de mim, mais perto que aquele 

homem da minha raça, talvez meu parente... (RAMOS, 2011, p.174). 

 

 É curioso notar o caráter, de certo modo, contraditório que a leitura exerce na vida do 

narrador de Memórias do subsolo. Ao mesmo tempo em que se delicia com a leitura, ela 

também o tortura e o perturba. Em contrapartida, a confissão de Luís da Silva em relação às 

leituras que faz é de um tom mais sereno e passional, comovente até. Para ele, são as 

personagens literárias, mesmo distantes geograficamente, que fazem as vezes de verdadeiros 

amigos íntimos e familiares.  

Aos leitores de literatura, os sentimentos experimentados pelas personagens de 

Dostoiévski e Graciliano Ramos não parecerão nenhuma novidade. Quem de nós nunca se 

sentiu verdadeiramente atordoado e, ao mesmo tempo, fascinado, à semelhança do “homem 

do subsolo”, diante de um livro que não éramos capazes de largar? Quem de nós nunca teve a 

sensação de que o herói do romance que líamos enfrentava os mesmos problemas por que 

passamos em nosso cotidiano? Tais sentimentos, no ato da leitura, são possíveis porque o 

texto literário é capaz de, cotando-nos “mentiras”, falar-nos sobre o mundo concreto em que 

vivemos de maneira mais verossímil do que o próprio real é capaz de fazer quando este se 
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arroga a falar sobre si mesmo (VARGAS-LLOSA, 2004). Se lemos um jornal, por exemplo, 

fazemo-lo para nos mantermos informados sobre o que acontece no mundo hoje, porém 

algumas notícias logo desaparecem de nossa memória – eis o real. Quando lemos Memórias 

do subsolo e Angústia, fazemo-lo, mesmo que inconscientemente, para aprender e sofrer (!) 

com as personagens, que enxergamos tão humanas quanto nós. Neste ponto, verifica-se uma 

face paradoxal da literatura: embora não tenha a pretensão de nos ensinar nada, nós, os 

leitores, não duvidamos de que aprendemos muito com ela. Por nos proporcionar tal 

aprendizado, as personagens literárias, mesmo depois de muito tempo, permanecem vivas em 

nossa memória (MANGUEL, 2006) – eis a ficção.  

O tema da leitura dentro das obras literárias não é uma novidade na história da 

literatura. Ora, aquele que podemos considerar como um dos maiores romances já escritos, 

origem de toda a narrativa ocidental, Dom Quixote, trata, entre outras questões, exatamente do 

que estamos discutindo. Um leitor pragmático poderia sustentar a tese de que as leituras de 

obras ficcionais não fizeram bem a Alonso Quixano, pois o levaram a acreditar que, de fato, 

era um cavaleiro andante como os das histórias que tanto lia. Um leitor mais utópico - talvez 

seja meu caso - dirá que as leituras de Quixano foram-lhe muito úteis, pois lhe 

proporcionaram grandes aventuras e deram enorme sentido à sua vida: o combate às injustiças 

e a luta em favor dos oprimidos. Dessa forma, teremos de concordar com as palavras de 

Tzvetan Todorov (2009), para quem a única resposta que explica seu amor pela literatura é o 

fato de que ela lhe ajuda a viver.  

A lista de personagens-leitoras na história da literatura é muito extensa e renderia um 

estudo à parte. Poderíamos citar ainda uma vez Emma Bovary, de Flaubert, o bombeiro 

Montang, em Fahrenheit 451 (1953), romance de Ray Bradbury (1920-2012) em que o ato da 

leitura é um crime gravíssimo e, portanto, a posse de livros é terminantemente proibida. 

Finalmente, para visitarmos o teatro, conviria recordar a Eneida nas mãos de Hamlet, que, 

indagado por Polônio sobre o que lia, responde apenas: “Palavras, palavras, palavras” 

(SHAKESPEARE, 1997, p.48). O fato é que nos narradores-personagens das obras de 

Dostoiévski e Graciliano Ramos enxergamos nitidamente a necessidade dos indivíduos em 

buscar na ficção alguma resposta para os problemas enfrentados no mundo real. Recordo-me 

aqui das famosas palavras com que Proust inicia seu Sur la lecture (1905): “Il n’y a peut-être 

pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons 

cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passé avec un livre préféré” (PROUST, s/d, 

p.6). Para Proust, os melhores dias de nossa infância foram aqueles em que passamos na 

companhia de um livro preferido, dias que acreditaríamos, se ingênuos fôssemos, não ter 
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vivido. Ao contrário, foram os dias dos quais somos capazes de recordar com enorme prazer, 

dias em que talvez tenhamos confundido nossas vidas com a história das vidas das 

personagens que líamos. Talvez o que esteja em jogo em Memórias do subsolo e Angústia 

seja a velha “confusão” de nossa infância citada por Proust: a incapacidade de discernir 

realidade e ficção.  

Como demonstrei, através de exemplos e de maneira bastante sumária, o real e o 

ficcional podem ser associados às ideias de efemeridade e permanência, respectivamente. 

Passam-se séculos mas as narrativas orais que contamos aos nossos filhos continuam atuais. 

Nelas, há algum tipo de ensinamento que gostaríamos de transmitir às novas gerações (a 

experiência benjaminiana). Ao cabo e ao fim é para adquirir essa experiência, uma 

experiência que nos ajuda a viver, que nos dedicamos à leitura. No entanto, tal “finalidade” da 

leitura não é uma criação consciente de nenhuma das partes: nem do leitor, que acredita, em 

um primeiro momento, ler unicamente pelo prazer estético que o ato da leitura lhe 

proporciona, nem do escritor, uma vez que sua produção literária não deve apresentar 

intencionalidade pedagógica; isto é, a ambivalência do texto literário, sua capacidade de 

transmitir saberes sem que isso seja um objetivo a ser alcançado quando da produção do texto, 

tem de estar sempre presente, servindo como um dos fundamentos elementares para 

diferençarmos as grandes obras literárias dos panfletos que se esgotam com o passar de 

poucos anos e que objetivam unicamente ser uma ferramenta de alienação e manipulação de 

certo público de leitores. 

Se disse que a leitura, na visão primária do leitor, é uma busca pelo prazer estético, 

faz-se necessário acrescentar que, em um nível mais avançado, será natural buscarmos no 

texto literário algo mais que apenas deleite. É nesse segundo estágio que se encontram os 

narradores de Memórias do subsolo e Angústia. Do contrário, o próprio título deste estudo 

careceria de explicação, haja vista que nos remete à literatura entendida como algo superior, 

quase em uma esfera divina (embora já tenhamos visto que não se trata disso). Em relação ao 

“homem do subsolo”, convém lembrar uma de suas frases em que fica claro como a leitura 

era, com efeito, a única maneira encontrada por ele para refugiar-se do mundo desprezível em 

que vivia: “Além da leitura, não tinha para onde me voltar” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.62). 

Por sua vez, Luís da Silva afirma: “As leituras auxiliam-me, atiçam-me o sentimento” 

(RAMOS, 2011, p. 41). Para ambos os narradores, consumir textos literários (ainda não 

estamos falando em sua produção) é uma forma de fugir da realidade. Aqui, mais uma vez o 

paradoxo em relação à literatura se nos apresenta. Se tais personagens se voltam para os livros 

para fugir do real, como afirmar que, através destes, os indivíduos podem compreender 
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melhor o mundo em que vivem e, assim, amainar suas próprias angústias? Uma resposta mais 

do que justa para pôr termo a tal questionamento seria dizer que a literatura permite aos 

sujeitos tomar ciência de que seus sentimentos, quer sejam de regozijo ou de dor, não lhes são 

exclusivos, mas comum a todos os homens que se aventuram a viver. Nesse sentido, ao 

lermos uma obra literária (sobretudo os romances), aprendemos, entre muitas outras coisas, 

que não estamos sozinhos no universo.  

No que diz respeito especificamente ao narrador de Memórias do subsolo, sem dúvida 

a relação com a leitura e, por extensão, com a literatura é algo muito mais dramático do que 

vemos em Angústia, com Luís da Silva: “Chegamos a tal ponto que a “vida viva” autêntica é 

considerada por nós quase um trabalho, um emprego, e todos concordamos no íntimo que 

seguir os livros é melhor” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.146 – grifos meus). Aqui, há que 

observarmos que a “vida viva”, jívoi jízni (живой жизни), a que o narrador se refere é o 

cotidiano, a realidade que pode ser comparada a algo verdadeiramente estafante e 

aprisionador, vista como um trabalho mesmo. Entretanto, não devemos nos deixar enganar 

pelas aparências. Afinal, o “homem do subsolo” não está dizendo que não vale a pena viver, 

mas que a “vida vida”, ou seja, o mundo real é que não merece ser vivido. Em outras palavras, 

o narrador de Dostoiévski afirma que, no fundo, todos estão de acordo com o fato de que a 

vida dos livros, a ficção portanto, é muito melhor. Assim, a única salvação para nossa 

existência, para suportar nossa vida mundana, seria seguir o exemplo dos livros de ficção. 

Nesses termos é que podemos considerar que a literatura, para o narrador de Memórias do 

subsolo, é realmente a sua única salvação possível. 

Quase ao fim da novela, mais uma vez o narrador de Dostoiévski voltará à temática 

que estamos abordando aqui: “Acostumara-me a tal ponto a pensar e a imaginar tudo de 

acordo com os livros, e a representar a mim mesmo tudo no mundo como eu mesmo 

compusera nos meus devaneios, que então nem compreendi imediatamente aquele estranho 

fato” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.139). Nesta passagem, o “homem do subsolo” se refere ao 

“estranho fato” de a prostituta Liza, a quem ele acabara de humilhar, ter compreendido 

perfeitamente que ele era infeliz. Contextualizada a cena, percebemos nela a relação que o 

narrador de Memórias do subsolo mantém com a literatura. Corroborando a afirmação 

anterior de que “seguir os livros é muito melhor” a personagem demonstra grande confusão 

ao dar-se conta de que a realidade em que vive foge dos padrões que ele se habituara a ler nos 

livros. Uma crítica bastante cliché poderia ser feita à ficção e, por extensão, à literatura, que 

aqui claramente parece ter servido como promovedora da desorientação em que o sujeito se 

encontra. A conhecida assertiva “ficção demais faz mal”, porém, não parece ser adequada 
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para a personagem de Dostoiévski, uma vez que já observamos como e o quanto a leitura é 

importante para sua resistência e sobrevivência. Tendo isso em vista, o problema em questão 

não diz respeito à ficção literária, ao fato de a personagem ter se “confundido” por conta do 

que lera nos livros. A personalidade paradoxal deste indivíduo, o que tivemos a oportunidade 

de estudar no primeiro capítulo deste trabalho, pode servir como pista para chegarmos à 

conclusão de que a desorientação do narrador, na cena acima, se deve antes a sua 

incapacidade de perceber que na literatura também está presente a “vida viva”, e que é por 

isso mesmo que nos reconhecemos nos problemas enfrentados pelos heróis romanescos. 

Como lembra Alfredo Bosi (2002), a literatura, sendo ficção, resiste à mentira e é, no fim das 

contas, o lugar da verdade mais exigente.  

Podemos ainda fazer outra leitura da problemática que está em debate aqui. Talvez não 

seja o caso de dizer, em relação às obras estudadas de Dostoiévski e Graciliano Ramos, que 

haja uma incapacidade de discernimento do real e ficcional por parte dos narradores – 

hipótese que aventei acima e que acabamos de observar em relação ao narrador de Memórias 

do subsolo. No penúltimo trecho citado da novela de Dostoiévski, parece haver plena 

consciência do sujeito de que sua vida não é uma obra literária (embora, paradoxalmente, 

esteja transformando-a em literatura, uma vez que a está narrando a outrem). Tratar-se-ia, 

então, de uma questão de escolha: a opção pela “vida literária” ao invés da “vida viva”, 

metáfora do amargo e cinza cotidiano do mundo real. Em Graciliano Ramos, ainda que a 

questão seja tratada com um tom mais sereno, também a Luís da Silva a leitura pode ser 

entendida como uma fuga consciente da burocracia da “vida viva” que tanto o atormenta: 

“Era ali, debaixo da mangueira, que, de volta da repartição, me sentava todas as tardes, com 

um livro” (RAMOS, 2011, p.51). Nesta passagem, o narrador nos faz saber do seu rotineiro 

hábito de leitura. Após sair da “vida viva” na repartição, do trabalho que tanto o aborrecia, 

Luís da Silva recorre à leitura para esquecer-se de sua realidade. Contudo, se aqui parece a 

qualquer leitor que a literatura traz apenas benesses à personagem, adiante descobriremos que 

ela pode também ser vista como elemento “segregador”, que serve, ainda que não 

intencionalmente, para diferençar os indivíduos. De um lado, os que têm acesso à cultura 

letrada; de outro, aqueles que talvez nunca tenham acesso ao mundo das letras: “A literatura 

nos afastou: o que sei deles foi visto nos livros. Comovo-me lendo os sofrimentos alheios, 

penso nas minhas misérias passadas...” (RAMOS, 2011, p.123). Aqui, Luís da Silva se refere 

aos vagabundos que encontrara em uma bodega. Tentando parecer um deles, o narrador 

percebe que ninguém “comprava” aquela sua imagem. Na verdade, o próprio Luís da Silva 

sabe que está interpretando diante daqueles homens ignorantes com quem, de certo modo, 
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gostaria de compartilhar semelhanças, porquanto eles não possuíam a sua consciência 

atormentada pelos problemas existenciais, apenas pelo desafio de saber o que iriam comer no 

dia seguinte. Ao afirmar que a literatura os afastou, Luís da Silva demonstra estar ciente de 

que representa, dentro da sociedade, o papel de intelectual medíocre, aquele que conhece o 

povo unicamente através das brochuras romanescas e afins.  

Um dos grandes tormentos de Luís da Silva não é somente o fato de ele ser um pobre 

intelectual (e um intelectual pobre!) dentro de uma sociedade para a qual seus saberes quase 

nada significam - os conhecimentos de Luís da Silva além de servirem às reflexões 

individuais apenas o autorizam a trabalhar por um ordenado miserável com que se sustenta -, 

mas também o de ele não poder se identificar dentro de um grupo social específico, o que 

agrava ainda mais o sentimento de solidão. Ora, Luís da Silva, mesmo esforçando-se para 

tanto, não pode ser um vagabundo (os outros vagabundos não o reconhecem como tal) e nem 

mesmo um burguês como Julião Tavares. Assim, a literatura é uma forma de encontrar a 

imagem de si mesmo, de conhecer o outro com quem a personagem possa verdadeiramente se 

identificar. Como lembra Leandro Konder,  

 

Por meio da leitura os seres humanos podem se encontrar, podem assimilar algo das 

experiências dos outros (...). Quem lê poesia, romances, peças de teatro, ensaios 

crônicas, de fato está lendo a vida. Aprender a ler, então, é como aprender a viver: 

não termina nunca (KONDER, 2011, p.10).  

 

Dito de outra maneira: Luís da Silva, e podemos falar o mesmo em relação ao narrador 

de Memórias do subsolo, através da leitura das obras literárias, afastando-se cada vez mais da 

ignorância que o circunda na sua pacata cidade, pode descobrir algo sobre homens aos quais 

jamais teriam acesso senão através da literatura; conhecendo-os e com eles se identificando o 

narrador de Angústia empreende uma busca pelo autoconhecimento e pelo sentido da vida. 

Ainda que não estejam cientes disto, Luís da Silva e o “homem do subsolo” exercitam, através 

de suas leituras, o aprendizado permanente de viver. 

 

3.3 Narradores-escritores 

 

 Chegamos aqui ao momento em que poderemos observar com a atenção necessária de 

que modo o ofício da escrita serve de sustentáculo primordial à vida dos narradores-

personagens em estudo. Embora a leitura de textos literários empreendida pelos narradores de 

Memórias do subsolo e Angústia seja algo extremamente importante para a compreensão de 
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que a literatura lhes era algo extremamente vital, o que acabamos de ver páginas atrás, sem 

dúvida o trabalho de produção escrita, no contexto das obras em questão, merece destaque.  

Boa parte de nós leitores se contenta simplesmente com a leitura das grandes obras da 

literatura. Por falta de talento ou por nos parecer demasiado dispendioso todo o processo 

complexo da produção artística de um escritor, deixamos que outros “escrevam” por nós. 

Alguém já o disse com certa ironia: em todo leitor apaixonado, habita um escritor frustrado. 

Não sendo meu objetivo aqui refutar tal assertiva (na qual talvez haja algo de verdadeiro), 

importa-me apenas destacar que os narradores de Dostoiévski e Graciliano Ramos, no papel 

de escritores de suas memórias, vão além da satisfação que sentem ao lerem uma obra de 

literatura. Para ambos, não basta o regozijo da leitura, é preciso também produzir as próprias 

versões sobre a vida e sobre o real, o que os obriga necessariamente a tomar a pena em mãos.  

É importante observar que a leitura a ser feita aqui será diversa daquela que faríamos 

caso estivéssemos analisando simples narrativas em primeira pessoa, em que o narrador é 

apenas... um narrador!, uma personagem criada pela figura do autor primário, o escritor 

responsável pela elaboração do universo romanesco. No caso das obras estudadas, a questão é 

um pouco mais complexa, uma vez que os narradores exercem também o papel de escritores. 

Ora, quando, em um romance, temos a presença de um narrador em primeira pessoa que 

problematiza o ato da escrita, que se assume então como escritor de sua própria história, de 

certa forma a imagem do autor primário é sombreada. Trata-se de um recurso que, quase 

sempre, confere maior verossimilhança ao texto, fazendo parecer que os narradores são 

sujeitos realmente existentes no mundo concreto e que, portanto, o fato de a capa dos livros 

apresentarem como autores, por exemplo, Fiódor Dostoiévski e Graciliano Ramos é um mero 

acaso. No romance O amanuense Belmiro (1937), de Cyro do Anjos (1906-1994), do qual 

retirei a epígrafe deste último capítulo, Belmiro é um desses narradores-escritores, à 

semelhança do “homem do subsolo” e de Luís da Silva. É como se realmente lêssemos o que 

o amanuense e pretenso escritor Belmiro está contando, não o que Cyro dos Anjos escreveu. 

Portanto, Belmiro não é um narrador qualquer que conta sua história, mas alguém que tem 

consciência de que a está contanto enquanto literatura: “Não se trata, aqui, de romance. É um 

livro sentimental, de memórias” (ANJOS, 2006, p.91). O fato de negar que seu escrito seja 

um romance já indica que o próprio narrador compreende que ele pode ser lido como tal – 

erroneamente, segundo sua visão. No entanto, mesmo considerando que se trata apenas de 

“um livro sentimental, de memórias”, como afirma a personagem, ainda assim Belmiro 

confessa que escreve um livro, e não apenas rabisca anotações dispersas em seu diário. Parece 

ser o caso aqui de falarmos da consciência das personagens. Assim como ocorre no romance 
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de Cyro dos Anjos, em Memórias do subsolo e em Angústia os narradores-escritores têm 

absoluta consciência de que estão produzindo um texto para outrem, o que não é praxe em 

romances cujos narradores-personagens apenas narram a história. Senão vejamos. 

Tomemos como exemplo o romance O último dia de um condenado (1829), de Victor 

Hugo (1802-1885), obra que influenciou significativamente Dostoiévski, uma vez que este 

passou por aflições semelhantes, quando da sua condenação à morte, às da personagem criada 

pelo escritor francês. O narrador da obra de Hugo anota em uma espécie de diário toda a sua 

terrível angústia antes da execução sumária a que fora condenado. Na prisão, o inominado 

sujeito divaga, em seus últimos dias, sobre seu passado, sobre o que poderia ter sido e não foi 

e, principalmente, sobre seu desejo de viver. Como já foi lembrado em outro momento deste 

estudo, a temática de que trata Victor Hugo em seu romance será retomada por Dostoiévski, 

sobretudo, em O idiota, mas também em Crime e Castigo e na novela Uma criatura dócil, em 

cujo prefácio o escritor russo afirma que a citada obra de Hugo é “a mais real e mais 

verossímil de todas as que escreveu” (DOSTOIÉVSKI, 2013, p.9). A temática de O último 

dia de um condenado é a mesma do romance Os sete enforcados (1908), de autoria do escritor 

russo Leonid Andreiev (1871- 1919) - esta obra é citada por Graciliano Ramos em uma lista 

dos dez melhores romances do mundo feita pelo escritor a pedido da Revista Acadêmica 

(MORAES, 2012). Também na obra de Andreiev narram-se os últimos dias de vida de 

sujeitos condenados à morte, mas através da figura de um narrador-observador. Por apresentar 

a voz do próprio indivíduo que será executado, mas não apenas por isso, a obra de Victor 

Hugo consegue ser superior a do escritor russo. Um narrador em terceira pessoa não pode dar 

conta de narrar, com a necessária verossimilhança pela qual o leitor anseia, o sofrimento de 

homens prestes a morrer. Ao outorgar voz ao próprio indivíduo, Victor Hugo constrói uma 

clássica narrativa em primeira pessoa, em que sabemos dos acontecimentos através da visão 

subjetiva e parcial de um único ser, mas em nenhum momento o narrador “insere” a figura do 

leitor na obra. Dessa forma, O último dia de um condenado é um exemplo perfeito para 

observamos o narrador-escritor que conta sua história “tutelado” pelo autor-primário, neste 

caso Victor Hugo. O que defendo é que em Memórias do subsolo e em Angústia, à 

semelhança de O Amanuense Belmiro, ocorre algo diverso, uma vez que as personagens 

participam ativamente o processo da escrita com o leitor potencial, fazendo parecer que eles 

possuem uma autonomia que não poderemos encontrar, por exemplo, no citado romance de 

Hugo. Não se trata, é claro, de esquecermos da figura principal dos indivíduos sem os quais as 

obras jamais seriam possíveis, mas de afirmar que há uma evidente iniciativa por parte de 

Dostoiévski e Graciliano Ramos em construir narrativas nas quais os autores-secundários, o 
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“homem do subsolo” e Luís da Silva, ganhem um destaque fora do comum, porquanto não 

são apenas narradores, mas narradores-escritores. Entre o narrador de Memórias do subsolo e 

o de Angústia, porém, há uma diferença bastante significativa que desenvolverei adiante: o 

fato de o primeiro problematizar o próprio escrito que chega às nossas mãos, ao passo que o 

segundo problematiza a escrita à qual não temos acesso: seus poemas, contos e o romance que 

ele escreveria na prisão. Por enquanto, conviria nos perguntarmos por que, afinal, esses 

sujeitos resolveram escrever. Deixemos que eles mesmos respondam: 

 

...eu escrevo unicamente para mim, e declaro de uma vez por todas que, embora 

escreva como se me dirigisse a leitores, faço-o apenas por exibição, pois assim me é 

mais fácil escrever. (...) eu nunca hei de ter leitores (...) Para que, em suma, quero eu 

escrever? Se não é para um público, não se poderia recordar tudo mentalmente, sem 

lançar mão do papel? Assim é; mas, por escrito, isto sairá, de certo modo, solene. O 

papel tem algo que intimida, haverá mais severidade comigo mesmo, o estilo há de 

lucrar. Além disso, é possível que as anotações me tragam realmente um alívio 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p.53-54). 

 

Habituei-me a escrever, como já disse. Nunca estudei, sou um ignorante, e julgo que 

os meus escritos não prestam. Mas adquiri cedo o vício de ler romances e posso, 

com facilidade, arranjar um artigo, talvez um conto (RAMOS, 2011, p.56). 

 

 Não seremos ingênuos para acreditar em todas as palavras de ambos os narradores, 

mas é necessário que as observemos com atenção antes de refutá-las parcial ou 

completamente. No trecho em destaque da obra de Dostoiévski, lemos uma explicação 

bastante paradoxal por parte da personagem, que afirma escrever para leitores inexistentes 

apenas “por exibição” e porque assim lhe é mais fácil; em seguida, o narrador de Memórias 

do subsolo explica finalmente porque resolveu contar a sua história através da escrita. Usando 

das interrogações que faz a si próprio, a personagem chega a uma possível resposta que, em 

tese, deveria explicar a contradição de um sujeito que afirma escrever unicamente para si. 

Para ele, o “papel tem algo que intimida” e, portanto, colocar as ideias por escrito 

necessariamente deverá criar certo rigor naquele que escreve. Por fim, confessa, não sem 

alguma hesitação, que as suas anotações talvez lhe tragam algum alívio. Não é preciso muito 

esforço para percebermos como as contradições do narrador não se resolvem, apesar de seu 

esforço em tentar explicá-las ao seu “leitor”.  

É preciso recordarmos que não existe escrita para si, uma vez que todo discurso deve 

forçosamente dirigir-se a um outro real ou potencialmente existente. Ainda que eu escreva um 

diário secreto e deseje que ele jamais seja encontrado, ainda assim me reporto a um outro “eu” 

com o qual dialogo no momento da escrita: “...pode-se dizer que o homem tem uma 

necessidade estética absoluta do outro...” (BAKHTIN, 2011, p.33). Sem este outro, o 
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interlocutor com o qual estabeleço permanente diálogo, qualquer discurso seria impossível. 

Ademais, a frase “eu nunca hei de ter leitores” soa como espécie de desejo inverso. Em 

verdade, o narrador escreve exatamente porque deseja ser lido, mas a autodepreciação de sua 

escrita é uma estratégia de defesa do sujeito que teme não ter qualidade suficiente para 

merecer um leitor. Se o próprio autor de uma obra deprecia o que escreve, esta obra está 

isenta de quaisquer outras críticas: no fim das contas ela não foi criada para agradar ninguém.  

A última frase da passagem citada merece atenção especial, uma vez que aponta para a 

função apaziguadora que a escrita exerce na vida do indivíduo. Tratando-a quase com 

desdém, como se fosse algo secundário, parece-me, porém, ser justo lermos nas palavras do 

“homem do subsolo” algo semelhante ao que diz Belmiro na epígrafe deste capítulo. Também 

para o narrador de Memórias do subsolo escrever literatura é uma forma de salvar-se de sua 

realidade, não apenas uma via fácil de alívio imediato. A salvação, neste caso, diz respeito 

fundamentalmente à resistência imanente à escrita, isto é, aquela que não é um tema, mas está 

atrelada de maneira inextrincável ao próprio ato de narrar (BOSI, 2002): narra-se para resistir 

e salvar-se da realidade, já que não se pode dela fugir. O tema da escrita como uma forma de 

resistência e salvação, aliás, não raro surge em outras obras de Dostoiévski: 

 

Quero agora anotar tudo e, se não tivesse inventado para mim essa ocupação, 

parece-me que morreria de tédio. Todas essas impressões passadas me emocionam 

até causar dor, tortura. No papel, sob minha pena, elas tomarão caráter mais 

tranquilo, mais coerente. Vão ter menos semelhança com delírio, com pesadelo, 

assim me parece. Só o processo de escrever já vale muito. Ele me acalma, me esfria, 

e desperta em mim o antigo costume de criar, transforma minhas lembranças e 

sonhos doentios em trabalho, em ocupação. Sim, foi uma boa invenção. Além do 

mais, servirá como herança para o enfermeiro. Pelo menos ele poderá calafetar as 

janelas com minhas memórias, quando chegar o inverno (DOSTOIÉVSKI, 2013, 

p.16). 

 

No trecho em destaque do romance Humilhados e ofendidos, mais uma vez 

encontramos a referência à escrita como ferramenta para enfrentar a realidade e não sucumbir 

aos malogros da vida. Aqui, o narrador Ivan Pietróvich confessa o que o “homem do subsolo” 

não é capaz: escrever não traz apenas alívio; também desperta no indivíduo a sua criatividade 

e, assim, faz com que ele experimente a vida em sua plenitude. Embora relativamente 

diversos, os discursos de Ivan Pietróvich e do narrador de Memórias do subsolo dão as mãos 

na medida em que ambos autodepreciam o produto final da produção escrita. O “homem do 

subsolo” afirma que não escreve para ninguém, ao passo Ivan, ironicamente, diz que seus 

papeis servirão apenas como herança para que o enfermeiro calafete as janelas no inverno. 

Essa visão pessimista dos narradores de Dostoiévski em relação ao que produzem 
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literariamente, ao mesmo tempo em que valoram o ato de escrever como algo positivo, 

também pode ser observada em Graciliano Ramos. O narrador de Angústia guarda notável 

semelhança com o “homem do subsolo” no que diz respeito à depreciação de suas anotações, 

mas, como vemos no trecho em destaque do romance de Graciliano, Luís da Silva vai além e 

afirma literalmente que seus escritos não prestam. Novamente, o recurso utilizado pelo 

narrador objetiva, em alguma medida, isentar de qualquer culpa a má-qualidade do que a 

personagem escreve. A única depreciação sincera por parte de Luís da Silva em relação ao seu 

texto é a que diz respeito ao que ele produz de maneira burocrática e protocolar - “Emendo 

um artigo que Pimentel me pediu, artigo feito contra vontade, só para não descontentar 

Pimentel” (RAMOS, 2011, p.27) -, mas não seria válido considerá-la também para a sua 

produção artística, da qual trataremos com maior atenção adiante. 

Segundo o que o próprio nos diz, Luís da Silva escreve unicamente por hábito, uma 

vez que afirma nunca ter estudado e ser um ignorante. O que lemos em suas palavras é a visão 

que o indivíduo lança sobre si mesmo, mas também aqui seria pouco cuidadoso de nossa parte 

considerá-la como a única leitura possível de sua personalidade. Na verdade, quase sempre o 

olhar que lançamos sobre nós mesmos é bastante diverso da imagem que nossos amigos e 

familiares fazem de nós. Quando nos damos conta disso, percebemos que nos conhecemos 

muito pouco ou que os outros nos conhecem muito mal (quiçá as duas coisas!). No caso do 

narrador de Angústia, parece-me que não podemos falar de nenhum dos dois casos. Do 

segundo não podemos porque não temos acesso à voz de outras personagens que transmitam 

opinião direta a respeito de Luís da Silva, do primeiro muito menos, porque a personagem 

tem, sim, a consciência de que não é um ignorante qualquer. Basta lembrarmos da cena vista 

na seção anterior, em que Luís da Silva tenta fazer parte de um meio que não lhe pertence, 

pois, como o próprio escreve, a literatura o afastou daquelas pessoas.  

O vício da leitura de que fala a personagem ao fim do trecho que destaquei seria um 

dispositivo facilitador para a produção artística de Luís da Silva. No entanto, o próprio ato de 

registrar em papel suas ideias mais ou menos dispersas nos levará a considerar que o vício não 

é apenas pela leitura, senão também pela escrita: “Enquanto estou fumando, nu, as pernas 

estiradas, dão-se grandes revoluções na minha vida. Faço um livro, livro notável, um 

romance. Os jornais gritam, uns me atacam, outros me defendem...” (RAMOS, 2011, p.140). 

Se vimos como escrever textos protocolares realmente enfastia Luís da Silva, aqui cai por 

terra a tese de que ele escreve tudo unicamente por hábito e de maneira automatizada; a 

personagem, em um momento de quase devaneio, sonha com a possibilidade de escrever um 

livro, mais precisamente um romance. Como vemos, pois, Luís da Silva sonha em poder 
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escrever literatura. Além disso, é curioso notar, ainda nessa última passagem, a projeção que 

a personagem faz acerca da recepção de sua obra. O tal livro “notável” seria alvo de críticas 

positivas e negativas, o que já demonstraria o sucesso e polêmica que fez e provocou quando 

de sua publicação. Podemos dizer, então, que em Luís da Silva, assim como em todos nós, 

coexistem o eu que ele é e o eu potencialmente existente, isto é, o eu que ele gostaria de ser 

(famoso romancista). Entre esses dois indivíduos certamente existirá sempre uma lacuna, pois 

é natural e humano que projetemos ser algo melhor do que hoje somos. Nesse sentido, jamais 

devemos alcançar a imagem do eu projetado. É bom que assim o seja. Há ainda outras 

figurações do eu às quais também não podemos ter acesso: trata-se da individualidade do 

outro, um eu criado em nossa imaginação, mas absolutamente diverso da criação de nosso eu 

potencial. A este somos capazes de acessar de maneira direta (não se trata aqui de uma leitura 

psicanalítica), uma vez que se trata de construção própria, mas àquele o acesso nos é interdito: 

“O modo como eu vivencio o eu do outro difere inteiramente do modo como vivencio o meu 

próprio eu” (BAKHTIN, 2011, p.35 – grifos do autor). Só nos é permitido criar suposições 

que objetivem explicar este outro eu tal como ele é e, assim, através de uma falha 

compreensão, tentamos moldá-lo à nossa semelhança, pois também é humano o desejo de 

convencer o outro de que a nossa maneira de conceber a vida e o mundo é a mais aprazível.  

 Neste momento, é importante voltarmos à questão que ficou pendente parágrafos atrás. 

Ainda que ambas as narrativas aqui estudadas problematizem a questão da escrita diante do 

leitor, o que as diferencia de tradicionais narrativas em primeira pessoa, fazem-no de maneira 

bastante diversa. Como já pudemos observar, o “homem do subsolo” usa da metalinguagem 

em relação ao próprio texto que chega às nossas mãos, enquanto Luís da Silva fala de seus 

poemas, artigos e, como acabamos de ver, do romance que um dia escreveria, mas em 

momento algum de Angústia: “Trago um romance entre os meus papéis. Compus um livro de 

versos, um livro de contos. Sou obrigado a recorrer aos meus conterrâneos. Até que me 

arranje, até que possa editar as minhas obras” (RAMOS, 2011, p.39). Nesse caso, podemos 

supor que o livro a que Luís da Silva se refere é o próprio romance que estamos lendo. Assim, 

diríamos que o narrador faz da sua vida a sua obra, sem confessá-lo literalmente. Além disso, 

considerando válida esta leitura, nessa última passagem em destaque o romance “entre os 

papéis” não estaria pronto, mas sendo elaborado diante dos olhos do leitor. A vontade de 

tornar sua obra pública e fazer-se um escritor reconhecido é expressa mais uma vez aqui, pois 

Luís da Silva revela seu desejo em editar o que escrevera. Em relação ao desejo incontido de 

escrever, publicar e ser reconhecido artisticamente pelo seu trabalho como escritor de 
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literatura, nenhum trecho é mais marcante na obra de Graciliano Ramos que o a seguir, quase 

ao fim do romance: 

 

Faria um livro na prisão. Amarelo, papudo, faria um grande livro, que seria 

traduzido e circularia em muitos países. Escrevê-lo-ia a lápis, em papel de embruIho, 

nas margens de jornais velhos. O carcereiro me pediria umas explicações. Eu 

responderia: - "Isto é assim e assado." Teria consideração, deixar-me-iam escrever o 

livro. Dormiria numa rede e viveria afastado dos outros presos (RAMOS, 2011, 

p.215). 

 

 Nesse momento, Luís da Silva encontra-se completamente atordoado com a 

possibilidade de ir para a prisão, embora não pareça, literalmente, demonstrar medo ou horror 

de que isso aconteça. Em verdade, ocorre exatamente o contrário. No monólogo final do 

romance, a personagem está atormentada - o que se reflete claramente na própria linguagem, 

que segue um fluxo ininterrupto -, mas encontra lucidez suficiente para elaborar planos acerca 

do que faria na prisão. Lá, acredita Luís da Silva, o escritor finalmente apareceria em sua 

plenitude. Longe da vida burocrática e do asfixiante cotidiano, seria possível escrever um 

grande romance, obra que circularia em todo o mundo, traduzida em diversas línguas. O 

caráter hipotético das projeções de Luís da Silva, evidenciado pela sucessão de verbos no 

futuro do pretérito, é significativo e corrobora para compor a imagem viva de uma vida que 

poderia ter sido, mas não foi: “Escrevo, invento mentiras sem dificuldade. Mas as minhas 

mãos são fracas, e nunca realizo o que imagino” (RAMOS, 2011, p.221). Luís da Silva é a 

síntese do indivíduo fracassado, capaz de sonhar, mas sabedor de que suas utopias deverão 

permanecer em uma esfera platônica. 

Em Memórias do subsolo, mesmo que o narrador se permita deliberadamente 

confessar que o que escreve são suas memórias, afirma que elas jamais serão lidas. Entretanto, 

desde o princípio deste estudo sabemos que a contradição é característica basilar deste 

“homem do subsolo”: “Não será melhor encerrar aqui as ‘Memórias’? Parece-me que cometi 

um erro começando a escrevê-las. Pelo menos, senti vergonha todo o tempo em que escrevi 

esta novela: é que isto não é mais literatura, mas um castigo correcional” (DOSTOIÉVSKI, 

2009, p.145 - grifo do autor). Nessa passagem, os planos da enunciação parecem confundir-

se. É como se Dostoiévski, o autor primário, tomasse da pena e falasse no lugar da 

personagem, o “homem do subsolo” e autor secundário. Em outro momento, na primeira 

seção do segundo capítulo da obra, a questão da “confusão” dos planos da enunciação já pode 

ser notada de maneira embrionária: 
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Uma vez, de manhã, embora até então nunca fosse dado às literaturas, veio-me de 

repente a ideia de descrever aquele oficial numa transposição acusatória, caricatural, 

em forma de novela. Foi com prazer que a escrevi. Eu acusava, cheguei a caluniar 

até; a princípio, dei-lhe um sobrenome que poderia ser de imediato reconhecido, 

mas, depois de maduras reflexões, modifiquei-o e mandei o escrito para os Anais da 

Pátria (DOSTOIÉVSKI, 2009, p.65 – grifo do autor). 

 

 Esta é a primeira vez em que o narrador fala do que escreve enquanto objeto artístico, 

uma vez que faz referência direta a um gênero literário específico, poviêsti (повести), isto é, 

história ou novela. Além do fato de falar sobre o que escreve enquanto gênero literário, chama 

atenção aqui a referência aos Anais da Pátria, Otiétchestvienie Zapíski (Отечественные 

записки), publicação que realmente existiu à época em que Dostoiévski escreveu Memórias 

do subsolo, como lembra o tradutor Boris Schnaiderman em nota à edição brasileira. A 

inserção de um elemento do mundo concreto, neste caso uma revista bastante popular nos 

ciclos intelectuais da Rússia de então, é mais um elemento a colaborar para a citada 

“confusão” de vozes discursivas empreendida por Dostoiévski.  No momento em que se 

questiona se foi um erro ter começado a escrever as memórias, quando cita pela segunda vez o 

texto como novela, o narrador chega à conclusão de que o que está escrevendo não é mais 

literatura, do que podemos inferir que havia, sim, o objetivo de que a narrativa fosse lida 

como produção literária. A “confusão” de vozes discursivas que notamos aqui, entretanto, não 

é um acaso factual, tampouco um deslize estrutural por parte do escritor russo. É 

indispensável que desconfiemos do discurso contraditório do narrador de Memórias do 

subsolo do princípio ao fim da obra. Portanto, o fato de citar o próprio texto como sendo um 

gênero literário, algo que poderia causar certo estranhamento em se tratando de alguém que 

afirma não escrever para ninguém, é apenas mais uma maneira de o “homem do subsolo” 

mostrar-se ao outro como um “paradoxalista” singular. 

 Ora, está claro que o “homem do subsolo”, assim como Luís da Silva, escreve 

efetivamente movido pela ilusão de que o leiam algum dia. A escrita literária não está 

presente em Memórias do subsolo e Angústia como mera coadjuvante, mas como uma das 

figuras centrais em torno da qual as personagens se reportam em momentos-chave das 

narrativas. Como pudemos observar especialmente neste último capítulo, o protagonismo da 

literatura que se verifica nas obras que foram aqui estudadas é igualmente comparável à 

importância que o ofício da escrita teve nas vidas de Dostoiévski e Graciliano Ramos. Nesse 

sentido, ambos poderiam tomar emprestadas as palavras de Belmiro: quem quiser que fale 

mal da literatura, a ela devemos a nossa salvação.   
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4 - Considerações finais 

 

“De tudo ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre começando, a 

certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de 

terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de 

dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro” 

(SABINO, 2006, p.145). 

 

Chegar ao fim de uma pesquisa como esta é uma tarefa verdadeiramente complexa. 

Estudar escritores considerados clássicos da literatura é algo delicado porque, entre outros 

motivos, muito já se disse a respeito deles. Nesse sentido, resta ao pesquisador a questão 

sempre inquietante de buscar algo novo, o desejo de encontrar uma brecha ainda não 

explorada naquilo que se toma como corpus de análise. Contudo, artistas como Dostoiévski e 

Graciliano Ramos não são clássicos por acaso, mas porque suas obras podem e devem ser 

“ressignificadas” pelas novas gerações de leitores. Como lembra Paulo Bezerra, “o romance 

interpreta o passado à luz do presente na perspectiva do futuro” (BEZERRA, 2011, p.693). 

Assim é que o discurso romanesco elaborado no presente do escritor, apresentando uma 

leitura acerca de um já-vivido, não se furta do desejo de ser reconhecível aos leitores que 

virão. Dessa forma, sempre haverá algo a ser dito sobre obras como Memórias do subsolo e 

Angústia, assim como elas também sempre terão algo novo a nos comunicar, se nos 

dispusermos ao diálogo com o outro através do ato da leitura. 

Devo registrar aqui que a experiência de escrever um trabalho relativamente extenso e 

por um período de cerca de dois anos me demonstra de maneira exemplar o quanto as nossas 

ideias e interpretações sobre os textos podem sofrer alterações sensíveis ou profundas com o 

passar do tempo. Está claro que tal ocorre devido à natureza movente da própria vida. Em 

Um, nenhum e cem mil (1926), Vitangelo Moscada nos adverte: 

 

A capacidade de nos iludirmos de que a realidade de hoje é única e verdadeira, se de 

um lado nos ampara, de outro nos precipita num vazio sem fim, porque a realidade 

de hoje está fadada a se revelar a ilusão de amanhã. E a vida não se ajusta. Não se 

pode ajustar. Se amanhã se ajustar, estará acabada (PIRANDELLO, 2012, p.91).  

 

As palavras do narrador do romance de Luigi Pirandello (1867-1936) nos fazem 

recordar a instabilidade das verdades absolutas, além de chamar atenção para o fato de que é 

exatamente essa instabilidade intrínseca às realidades construídas pelo homem o que faz da 

vida uma experiência única. Uma vez que não podemos nos desprender de nossas crenças, de 

nossa maneira de enxergar o mundo no momento em que lemos um romance, é logicamente 

compreensível que à medida em que essa visão se altere também se modifiquem as leituras 
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que faremos dos textos. Fossem-me concedidos mais alguns anos de pesquisa, certamente 

muitas modificações poderiam ser feitas neste estudo que ora se encerra. Como não nos é 

dado viver senão no tempo presente, o que ficam aqui são as páginas que pude escrever 

enquanto o homem que hoje sou.  

No capítulo inicial, procurei contextualizar os escritores e as obras com as quais 

trabalharia para, somente então, passar às narrativas propriamente ditas. Assim procedi por 

acreditar que nenhum discurso pode ser estudado desvinculado do momento histórico em que 

foi produzido. Após observarmos algumas das principais semelhanças e diferenças entre a 

Rússia do XIX e o Brasil das primeiras décadas do século XX, estudamos as características 

basilares dos narradores de Memórias do subsolo e Angústia, como a misantropia e a 

dubiedade. Além disso, vimos como Dostoiévski e Graciliano Ramos, cada um a seu tempo e 

à sua maneira, assumem o inegociável compromisso com a verdade artística, apresentando em 

suas narrativas não a perspectiva dos opressores, mas a dos oprimidos socialmente. Dirão 

alguns que essa verdade a que me refiro é subjetiva e que, por isso mesmo, o que é verdade 

para uns pode não o ser para outros. Embora a relativização seja sempre importante e, neste 

caso, bastante plausível, é preciso esclarecer que a verdade artística não é aquela narrada pelo 

escritor a outrem, mas a si mesmo. Com isso, quero dizer que, ao lermos Dostoiévski e 

Graciliano Ramos, temos a impressão de que ambos não mentiram ao escreverem suas obras, 

isto é, não deixaram de dizer alguma coisa por medo de se “desnudarem” na frente do leitor. 

Como todas as grandes obras da literatura, Memórias do subsolo e Angústia nos tocam 

exatamente por terem como matéria fundamental a experiência da vida, por nelas 

enxergarmos, construído através de um laboro artístico, discursos que nos parecem 

demasiadamente familiares. 

No segundo capítulo, tive como principal objetivo apresentar algumas classificações 

possíveis para os narradores em questão. Inicialmente, interessou-me investigar a figura do 

herói romanesco em relação à do herói clássico, aquele indivíduo que não lutava apenas por 

si, mas por toda uma nação de cujas louváveis características era o maior representante. 

Diferentemente de um Aquiles ou Ulisses, o herói do romance luta por e para si, o que é 

facilmente inteligível nas obras que foram aqui analisadas. Ademais, há que se destacar que 

personagens como o “homem do subsolo” e Luís da Silva, heróis romanescos por excelência, 

somente puderam existir enquanto tais a partir da paulatina ascensão do modelo de vida 

projetado pelo modo de produção capitalista. Como sabemos, no capitalismo o sujeito é 

“livre” para fazer suas escolhas, mas essa suposta liberdade cria um protótipo de homem que, 

quase sempre, se esquece de que faz parte de um grupo social maior sem o qual sua vida não 
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seria possível. Em Memórias do subsolo e Angústia, a caracterização dos heróis como sujeitos 

contraditórios e incapazes de solucionar seus questionamentos existenciais apresenta-se como 

uma crítica pontual por parte de Dostoiévski e Graciliano Ramos às novas configurações 

“modernas” das sociedades em que viviam. Observamos também que a identificação que 

sentimos em relação a narradores como o “homem do subsolo” e Luís da Silva significa que 

podemos reconhecer neles representada um arquétipo de indivíduo bastante atual em nossa 

sociedade contemporânea. É nesse sentido que os heróis em questão também podem ser lidos 

como verdadeiros “heróis do nosso tempo”, tomando emprestado o título do romance de 

Mikhail Liérmontov. Finalmente, atentamos para o fato de que a alcunha de anti-heróis ou 

“heróis problemáticos”, este último termo emprestado de Lukács, também são atribuíveis aos 

narradores de Memórias do subsolo e Angústia, uma vez que ambos têm como marca 

característica de suas personalidades a ambivalência, além de serem sujeitos descontentes 

com a realidade que vivenciam e ativos no intento de transformá-las em alguma medida. 

No capítulo final da dissertação, a intenção principal foi destacar de maneira precisa, 

uma vez que esta temática esteve presente em todo o trabalho, a literatura como a resistência 

possível aos narradores criados por Dostoiévski e Graciliano Ramos. Procurei estabelecer 

uma discussão mais ampla acerca das funções da literatura dentro da sociedade, de modo a 

trazer à luz não apenas as personagens dos romances, mas seus próprios criadores. Como 

pudemos notar, os escritores estudados, assim como o “homem do subsolo” e Luís da Silva, 

encontraram na literatura muito mais que uma maneira de sobrevivência física, isto é, uma 

profissão, mas a forma de resistência e salvação existencial às suas vidas. Por fim, pudemos 

nos aprofundar na problematização da literatura empreendida pelos narradores-personagens, 

observando-os tanto na figura de leitores fascinados, como na de escritores ambiciosos e 

frustrados. 

Em certo momento, afirmei aqui que embora a literatura não tenha a pretensão de nos 

ensinar nada, jamais duvidamos de que somos dela aprendizes cativos. No decorrer deste 

trabalho procurei, sempre que possível, relacionar as obras estudadas com outras que li ao 

longo de minha vida. Reconhecendo a importância e o lugar da crítica literária e das teorias da 

literatura, também presentes nesta dissertação, penso que não há nada mais importante que as 

obras de arte em si. Nesse caso, não há nada mais importante que a literatura, sem a qual 

nenhuma teoria que a ela se relacionasse poderia existir. Além disso, trazer à discussão 

romances que me fascinaram e me fascinam sempre que os tomo em mãos não deixa de ser 

uma forma de homenagear escritores que foram e são responsáveis por minha formação 

intelectual como indivíduo, além de demonstrar por eles minha sincera gratidão.  
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Se reafirmo que a literatura nos ensina algo, talvez fosse o caso, à guisa de uma 

necessária e inevitável conclusão, perguntarmo-nos, afinal, o que Dostoiévski e Graciliano 

Ramos têm a dizer aos homens de hoje. Está claro que seria impossível responder de maneira 

exata a tal questionamento, pois é tarefa de cada leitor elaborar a sua própria resposta. A 

minha espero ter esclarecido ao longo deste trabalho no qual, redigindo o derradeiro 

parágrafo, recordo-me das frases com as quais Dostoiévski põe termo a seu mais conhecido 

romance, Crime e castigo. Ao fim da obra, o narrador nos faz saber, após ficar evidente ao 

leitor a redenção de Raskólnikov, que a história da personagem continua, mas que essa 

continuação seria matéria para uma próxima narrativa. Algo semelhante poderia ser dito 

acerca de um estudo como este. Certamente existirão outras hipóteses de leitura para as obras 

que foram aqui estudadas; diferentes questões poderiam ser exploradas ainda. Entretanto, não 

sem um certo pesar, é preciso aceitar o que nos falta como algo que nos pertence também. As 

outras possíveis leituras, então, ficam para um trabalho futuro. Este, encerra-se aqui. 
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