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Do nascimento à morte, de dia e de noite, somos ativos, com o corpo e 
com a mente. A gente se move, agita, pensa, recorda, imagina, 

fantasia. Em algumas dessas atividades prevalecem a fadiga, a dor, o 
desgosto, a rotina, o pesar; se pudéssemos, pararíamos imediatamente 
com elas. Se não paramos é porque somos forçados pela necessidade, 
pelas ameaças, pelo hábito, pela falta de coragem ou de imaginação. 

São essas as atividades que geralmente chamamos de “trabalho” ... 

   (De Masi, 2001, p. 41). 
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RESUMO 

 

O presente estudo analisa a obra Angústia de Graciliano Ramos, sob a concepção da 
Literatura em confluência com as ciências humanas e sociais. Para tanto, será elaborada uma 
análise sobre a questão da reificação do sujeito pelo trabalho como espaço de desagregação. 
Isto é, a pesquisa tem como principal propósito refletir como se deu a trajetória do narrador 
personagem, Luís da Silva, do literato sonhador que desejava reconhecimento profissional e 
intelectual ao parasita social, que se transformou em assassino. Em outras palavras, é 
desenvolvido um estudo em que se analisa o processo de atrofia social e existencial pelo qual 
passa o protagonista, fato que o leva a se transformar em assassino. A concepção atrofiada da 
existência levou Luís da Silva a acreditar que – para impor-se, para existir como homem e 
para não ser reduzido à completa insignificância – apenas o caminho do assassinato 
devolveria sua humanidade. O personagem Luís da Silva, em certo sentido, espelha a 
condição do homem moderno, sobretudo do trabalhador da década de 1930, e suas crises em 
um ambiente competitivo, marcado pela solidão e pelo individualismo. O romance aborda 
ainda, a condição do intelectual precariamente remediado, resumido à condição de pobre 
diabo ou figura de exceção, em um mundo que o dissipa e o atrela ao sentimento de fracasso. 
Por fim, o trabalho analisa qual é o lugar do escritor e intelectual no contexto histórico ao qual 
pertenceu Graciliano Ramos e como essas questões podem cooperar para o estabelecimento 
de uma conexão entre a narrativa do romance Angústia e a condição de muitos homens no 
mundo contemporâneo. A pesquisa utiliza como sustentação teórica principal as ideias da 
Análise do Discurso inspiradas no pensamento de Mikhail Bakhtin. O trabalho também utiliza 
as reflexões de Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Lukács e Antonio Candido, entre 
outros pensadores. 

Palavras – chave: Graciliano Ramos, literatura, intelectualidade, trabalho, reificação. 
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ABSTRACT 

 

The present study examine critically the classic work Anguish of Graciliano Ramos, with the 
conception of literature in confluence with the humanities and social sciences.  For this 
purpose, an analysis shall be drawn on the issue of reification of the individual for the job, as 
disaggregation space. That is, the research has as main purpose to reflect how the trajectory of 
the narrator character Luís da Silva. The dreamer literate who wished intellectual and 
professional recognition to social parasite, which turned into a killer. In other words, is 
developed a study on the process of social atrophy through which passes the protagonist is the 
real reason that transforms into a killer, because it needs to impose to exist as man, not to be 
reduced to complete insignificance. The character of Luís da Silva reflects the condition of 
man modern, especially of early 1930, and your seizures in a competitive environment, 
marked by loneliness and the individualism. The novel discusses the condition of the 
intellectual precariously remedied, summed up the condition of poor or exception figure in a 
world that dissipates and the leash to the feeling of failure. Finally, analyzes what is the place 
of the writer and intellectual in the historical context to which belonged Graciliano Ramos 
and how these issues can cooperate for the establishment of a connection between the 
narrative of the novel Anguish and the condition of many men in the contemporary world. The 
research uses as main theoretician support the ideas of discourse analysis inspired by the 
thought of Mikhail Bakhtin. Also uses reflections of Theodor W. Adorno and Max 
Horkheimer, Lukács, Antonio Candido, and other thinkers. 

Keywords: Graciliano Ramos, literature, intellectuality, job, reification. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

- 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, 2013, p.222). 

 

 O romance Angústia de Graciliano Ramos é considerado um dos maiores clássicos de 

nossa literatura, provavelmente, por conter “o personagem mais dramático da moderna ficção 

brasileira” (Candido, 1992, p. 34). Por isso é necessário ressaltar a importância da leitura 

deste romance, por causa de seu valor histórico-social e porque, mesmo tendo sido lançado há 

mais de setenta anos, é possível identificarmos temas e questões, que ainda constituem a 

formação de nossa complexa sociedade. Como os problemas e as contradições da baixa classe 

- média urbana. Classe metaforizada pelo personagem Luís da Silva, intelectual fracassado, 

descendente de proprietários rurais falidos. Sua trajetória de pobre - diabo já começa na 

decadência de sua família. Por isso, o narrador emigra para a cidade grande em busca da vida 

sonhada, a que deveria ser vivida. Porém, nela encontra solidão, desalento, sendo o protótipo 

do homem solitário no meio da multidão, um dos signos do mundo moderno. A consciência 

de solidão e isolamento que atrofia Luís da Silva representa o mundo moderno fragmentado e 

distorcido, um mundo constituído por duas forças: “A solidão interior e a luta de afirmação de 

sua própria individualidade” (NOVAES, 1977, p. 61). 

Assim, Graciliano Ramos tece a história do funcionário público e jornalista Luís da 

Silva. Como bem resume Moraes:  

Frustrado e solitário, [...] apaixona-se por Marina, sua vizinha, que sonha em 
ascender socialmente através do casamento. Luís, funcionário público enredado na 
falta de perspectivas, pede-a em casamento, mas não realiza o seu desejo, porque 
Marina se deixa seduzir por Julião Tavares, homem de posses, dinheiro e posição 
social (MORAES, 2012, p. 101). 
 

 Desse modo, trata-se da história do funcionário e jornalista Luís da Silva, que tem 

como principal inimigo o burguês Julião Tavares. Este representa tudo o que o narrador 

abomina, mas que, paradoxalmente, deseja ter e ser também. Se de um lado Luís da Silva 

recrimina a mediocridade intelectual, o ganho de dinheiro sem esforço e o berço de ouro do 

inimigo, de outro, deseja a fama e o respeito social de que dispõe Julião Tavares. Portanto, 

Luís da Silva alimenta um sentimento de ódio por tudo aquilo que representa o comerciante, 
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porque sabe que este personifica os valores da sociedade capitalista, valores que ele não aceita 

e recrimina. Ao mesmo tempo, o protagonista sente inveja, pois gostaria de se enquadrar de 

acordo com os parâmetros burgueses, para conseguir ter prestígio e ser respeitado pelos seus 

pares.  

Para sobreviver, Luís da Silva divide o seu tempo em uma repartição pública, 

aceitando a insígnia de figurinha insignificante. E também trabalha no jornal, porém tem que 

fazer concessões, pois é obrigado a vender sua escrita, desvirtuando o ato da criação literária 

para encomendas de elogios a políticos e comerciantes inescrupulosos. Ironicamente, ganha 

dinheiro em função do comprometimento de sua liberdade criadora para elogiar os tipos de 

Julião Tavares – o tipo de gente que mais detesta. Assim, começa a trajetória de desagregação 

de Luís da Silva, pois tendo que fazer concessões para sobreviver, restava-lhe somente a 

consciência trágica de saber-se vendido e reificado pelo seu trabalho. Logo, Graciliano 

Ramos, escritor preocupado com a situação do homem, com seus dilemas e contradições, 

corporifica em Luís da Silva o símbolo do atomizado, isto é, do indivíduo desagregado.  

O narrador é fruto da coação compulsiva pelo trabalho reificador a que está submetido 

e do qual procurou se libertar pela realização de um crime. Em outras palavras: “A tragédia de 

Luís da Silva é a vitória do burguês sobre o cidadão do interior” (COUTINHO, 1977, p. 73). 

Luís da Silva, ao cometer o assassinato de Julião Tavares tentou (iludido) destruir o 

cárcere que o atrofiava em sua realidade mesquinha. Contudo, não se tratava de uma luta 

revolucionária, coletiva, mas sim de uma revolta individual em busca de uma realização 

plena. É a busca pela autonomia para lutar contra o sentimento de derrota e de indignidade. O 

personagem cria a ilusão de que ao liquidar Tavares conseguiria atingir sua realização 

individual, triunfando até sobre o domínio do capitalismo. Mas não consegue sua liberdade, 

recaindo para seu desespero, em sua vida medíocre.  

Uma das características dos romances de Graciliano Ramos é a distinção entre a 

possibilidade concreta e a possibilidade abstrata, relacionando a aspiração individual com a 

realidade. Isto significa dizer que o ato individual de Luís da Silva, longe de ser uma solução, 

não altera a realidade, nem a sua realidade individual, pois “Os indivíduos, enquanto átomos, 

são impotentes à possibilidade de mudar o curso das coisas, de influir sobre sua realidade e 

sobre si mesmo...” (COUTINHO, 1977, p. 99). 

Logo, os indivíduos que estão na condição de desagregados não conseguem mudar e 

influir sobre a realidade individual e mesmo a social porque são sujeitos reificados, ou seja, 

estão transformados pelo trabalho em “coisa”, em objeto que os oprime. Assim:  
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[...] esta busca de valores é sempre condenada ao fracasso [...] pois a realização 
humana só é possível em uma sociedade comunitária, na qual o livre 
desenvolvimento de cada um seja a condição para o desenvolvimento de todos [...] 
A verdadeira realização individual implica o homem harmonicamente desenvolvido, 
não-alienado[...] (COUTINHO, 1977, p. 78). 

 
 

Então, como pode pensar e agir um homem tolhido em sua liberdade, sendo uma 

figura de exceção, um ser abúlico? Homem com o sobrenome de Silva, homem de todos os 

lugares, de todas as classes, de todas as cores. Porém, o nosso Silva representa a horda dos 

amargurados, despeitados, que represam suas queixas: “vingando-se em sarcasmos íntimos 

contra a mediocridade da própria vida e contra sua covardia de funcionário complacente e de 

jornalista submisso, que escreve artigos de encomenda” (SOUZA, 2013, p. 239). Por isso, a 

leitura de Angústia nos permite refletir sobre a desagregação do indivíduo enquanto 

trabalhador reificado, uma vez que as relações humanas são substituídas por relações 

reificadas. Quando o sujeito torna-se coisa, objeto, possivelmente, verá o outro como objeto 

também. Portanto, essa auto – objetivação torna uma função humana em mercadoria, 

revelando o caráter desumanizador do trabalho. 

A obra Angústia se insere no contexto de um sistema social e cultural. Pois é possível 

delinearmos questões complexas que, ainda, permeiam a conjuntura de nossa sociedade. 

Questões como a relação entre o homem e o ambiente de trabalho competitivo; a luta pela 

afirmação da individualidade e, principalmente, os problemas “ligados fundamentalmente à 

sobrevivência do Homem em Sociedade e ao eterno desejo de suplantar o Próximo, em 

qualquer que seja o setor” (NOVAES, 1977, p. 61). Graciliano Ramos, por meio do discurso 

ficcional de Angústia, consegue dar relevo aos problemas humanos do passado, do presente e 

de sempre. Mantendo-se atual como fonte de crítica e de pesquisa social, potencializando o 

seu valor literário e cultural. 

Apesar de o romance Angústia ter sido escrito há mais de setenta anos, é possível 

encontrar, até os dias de hoje, indivíduos como o personagem Luís da Silva que desejam um 

trabalho mais digno e que potencialize seus talentos. Em outras palavras, que o trabalho não 

seja uma atividade automatizada e sem sentido ou apenas um mero instrumento para se 

ganhar dinheiro. 

 
Sucede que no capitalismo moderno o trabalho é uma atividade mediadora, é por 
meio dele que o homem se insere socialmente. O que não quer dizer que o homem 
só viva porque trabalha, mas ele trabalha porque vive numa sociedade que tem seus 
mecanismos de funcionamento centrados no trabalho. (PAULA, 2013, p.32). 
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Uma das questões mais recorrentes nos romances de Graciliano Ramos se refere à 

resistência dos personagens em relação ao destino ou à ordem estabelecida. E o narrador Luís 

da Silva não foge desse propósito, pois tenta resistir a uma: “vida mesquinha dividida entre a 

repartição onde trabalha mecanicamente e a redação de jornal onde vende a sua consciência” 

(COUTINHO, 1977, p. 96). Em outras palavras, o protagonista tenta resistir e lutar contra um 

trabalho, que de um lado o mecaniza e que de outro o atrofia. Ou seja, ambos o desagregam 

como sujeito, impelindo-o ao sentimento de derrota, por não conseguir ser o que desejou, isto 

é, ser um literato respeitado. Contudo, como compreender a ambição de Luís da Silva ou sua 

obsessão em querer ser um grande escritor e intelectual? É importante ressaltar que o romance 

Angústia apresenta uma análise do lugar sócio - histórico do escritor na sociedade brasileira, 

como será delineado nesta pesquisa. 

O presente estudo tem como fio condutor, portanto, a seguinte questão: Como se deu a 

trajetória de vida do narrador Luís da Silva? Como um sujeito que sonhava em ser um grande 

escritor e ser reconhecido como intelectual, se torna um parasita social e assassino?  

De fato, não bastam somente os sentimentos de ódio e inveja para transformar 

cidadãos em assassinos. Porém, quando alguém tem a consciência de saber-se oprimido por 

um trabalho sem sentido, que o desagrega e o reifica, transformando a vida em mediocridade. 

É possível levar um sujeito, nessas condições, ao “desespero sentimento de derrota [que levou 

Luís da Silva] a tramar o assassinato do rival, o que leva a cabo, estrangulando-o” (MORAES, 

2012, p. 102). Assim, “o seu desequilíbrio interior distorce a realidade e o impele à obsessão 

do crime como saída [...] – o que nada mais é do que uma manifestação patológica de 

alienação e conformismo” (ibidem, 2012, p.103).  

E é justamente onde se encerra o drama do protagonista, uma vez que este tem 

consciência de ter transformada sua criação literária em mercadoria, sabe que está “vendido” 

(ou rendido) ao sistema. E por mais que tente resistir é também reificado, isto é, transformado 

em mercadoria, em coisa, em um diminuto cidadão: 

 Luís da Silva, ao longo de sua vida, desenvolve habilidades de escritor e vende 
conscientemente sua mão de obra aprimorada: ele se utiliza de sua facilidade em 
lidar com as palavras para elaborar textos encomendados em troca de um 
determinado valor em dinheiro; o câmbio acontece mesmo que ele seja 
ideologicamente contrário à encomenda. Desse modo, uma qualidade intelectual 
toma forma de mercadoria e serve como valor de troca. (PAULA, 2013, p. 34). 
 

 É certo afirmar que o processo de reificação pode ser analisado sob a perspectiva da 

vida pública do indivíduo, no que concerne, principalmente, ao trabalho. Pois, é nesse 

contexto que o “homem sofre profundamente as leis sociais e a ordem do mercado, 



14 
 

 
 

transformando-se em uma coisa ao vender sua força de trabalho para o patrão” (PAULA, 

2013, p. 35). Portanto, Luís da Silva ao transformar sua vocação pela escrita, ou seja, aquilo 

que mais preza e valoriza em objeto, transforma-se também ele em objeto. Logo, verá também 

seu inimigo Julião Tavares como coisa, como um objeto amorfo que pode ser destruído. Isso 

significa dizer que o narrador não o reconhece mais como humano. 

Os trechos a seguir sintetizam a ideia do protagonista em relação ao seu rival. Eles 

expressam o sentimento de asco, nojo que tem Luís da Silva. Logo, toda sensação 

desagradável deve ser repelida, deve ser extirpada, destruída. Os grifos são meus: 

 “[...] tudo se move na minha cabeça, como um bando de vermes, em cima de uma 
coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara balofa de Julião 
Tavares muito aumentada” (RAMOS, 2013, p. 23).  
 “Julião Tavares não existia. Julião Tavares era uma sensação. Uma sensação 
desagradável...” (RAMOS, 2013, p. 94). 
 “Julião Tavares [...] causava-me arrepios: fazia me pensar em gordura, em 
brancura, em moleza, em qualquer coisa semelhante como toucinho cru.” 
(RAMOS, 2013, p. 103). 
 

 Assim, os capítulos desta dissertação apresentarão como se delineou a trajetória do 

protagonista de Angústia, desde a sua origem advinda de uma família rural falida, 

demonstrando o início de sua miséria econômica. Perpassando pelos estágios de desagregação 

de sua humanidade, o que culminou em seu fracasso profissional como escritor e intelectual. 

Até seu destino final, metaforizado pela morte de sua arte literária, representada pela imagem 

“cemitério de livros”, como também a morte de sua humanidade, personificada pelo 

assassinato do personagem Julião Tavares. 

Desse modo, o capítulo I analisará o processo de desagregação social e existencial 

do narrador personagem. Para tanto, será avaliado o papel do trabalho como força 

desagregadora e reificadora, capaz de precipitar o indivíduo aos labirintos da solidão e da 

indiferença. Para esse fim, serão analisados os temas trabalho, dominação e autoalienação, 

partindo dos pressupostos dos teóricos Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, no livro 

Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos, e da contribuição das análises de Georg 

Lukács. É importante ressaltar que serão analisados os aspectos do trabalho e as 

representações dos trabalhadores e das atividades laborais presentes na narrativa de Angústia, 

tendo como fundamentação teórica a análise de Christophe Dejours, em que pese a ideia do 

trabalho como fonte de desagregação humana. Será feita também uma breve contextualização 

histórica sobre como as transformações tecnológicas, na década de 1930, influenciaram o 

trabalho e a cultura (aqui representada pelo cinema) e também a escrita de Graciliano Ramos 
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neste romance. Para embasamento teórico dessa questão, é utilizado o ensaio A Obra de Arte 

na Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. 

No capítulo II, a proposta é refletir sobre de que lugar sócio - histórico o narrador Luís 

da Silva enuncia seu discurso. Tal análise será feita a fim de compreender de modo mais 

profundo as posições assumidas pelo narrador-personagem no âmbito da obra. Será 

investigado ainda como foi formado o seu discurso tanto do ponto de vista social, quanto 

existencial. O estudo a que se propõe neste capítulo parte das contribuições do livro Questões 

de Literatura e de Estética – teoria do romance, de Mikhail Bakhtin, no que se refere ao 

aspecto dialógico presente no discurso da narrativa de Angústia. 

No último capítulo, serão refletidas as questões concernentes à representação do 

escritor /intelectual fracassado na obra Angústia, personificado pelo funcionário público e 

jornalista Luís da Silva. Para esse fim, serão analisadas as imagens do trabalho do literato e da 

intelectualidade no âmbito da narrativa, com o intuito de aferir a representação do intelectual 

e o papel social que este detinha no contexto sóciohistórico ao qual pertenceu Graciliano 

Ramos. Também será analisado o lugar do escritor na sociedade brasileira, tendo como 

objetivo refletir sobre sua profissionalização e as dificuldades pelas quais passavam os 

homens de letras. E por último, procura-se compreender que o fim da trajetória do narrador 

Luís da Silva se dá com o seu fracasso profissional e intelectual, culminando na “morte” de 

sua literatura, transformando-o em parasita social e assassino. Como fundamentação teórica, 

serão utilizados os estudos da pesquisadora Adriana Florent em sua obra Graciliano Ramos 

em seu Tempo – O Meio Literário na Era Vargas e o livro Intelectuais à brasileira de Sérgio 

Miceli. 
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CAPÍTULO I – LUÍS DA SILVA: ITINERÁRIO DA DESAGREGAÇÃO 

 

 

O presente capítulo analisa o processo de desagregação social e existencial do narrador 

personagem, Luís da Silva, tendo como pressuposto o papel do trabalho como força 

desagregadora e reificadora do indivíduo. 

 

1.1 Caminhos da Desagregação  

 

“[...] Sempre só. Nenhum guarda-chuva, nem uma bengala, trastes necessários a 
homem tão curvado. Ora para um lado, ora para outro, sem destino. Que vida! [...]!” 
(RAMOS, 2013, p. 76). 

 

 Quando alguém se propõe a ler e, posteriormente, a estudar o romance Angústia, o 

interesse e a curiosidade suscitam a seguinte questão: por que Graciliano Ramos pensou no 

sentimento da angústia ao criar (e imortalizar) o narrador Luís da Silva? 

De acordo com o Houaiss (2010), a palavra “angústia” significa estreiteza, redução de 

espaço e de tempo; grande aflição acompanhada de opressão e tristeza. Também, tem como 

sinônimo a palavra “cuita”, não muito usual em nossa língua, mas que relaciona as palavras 

angústia, trabalho e cuidado. Portanto, pode-se inferir que as imagens de angústia e trabalho 

se inter – relacionam e o protagonista Luís da Silva é o retrato do trabalhador angustiado, que 

no decorrer do romance se fragmentará como indivíduo, se tornando assim, um assassino. 

Mas como se deu o processo de fragmentação e desagregação do narrador? Quais 

caminhos o levaram à deterioração de sua humanidade? Para tentar responder a essas 

questões, a análise reflete como a angústia se relaciona com o trabalho, no que concerne à 

divisão social deste e como também a concepção de dominação e opressão é forjada neste 

âmbito.    

Decerto que o romance Angústia materializa, por meio do narrador Luís da Silva, a 

ideia acerca da dominação de um indivíduo sobre o outro, em que pese o trabalho e a forma 

como este se divide para a formatação do processo social da dominação. Os teóricos afirmam 

que: 

[...] A dominação defronta o indivíduo como universal, como a razão na realidade 
efetiva. O poder de todos os membros da sociedade, que enquanto tais não têm 
outra saída, acaba sempre, pela divisão do trabalho a eles imposta, por se agregar 
no sentido justamente da realização do todo, cuja racionalidade é assim mais uma 
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vez multiplicada. Aquilo que acontece a todos por obra e graça de poucos realiza-se 
sempre como a subjugação dos indivíduos por muitos: a opressão da sociedade tem 
sempre o caráter da opressão por uma coletividade. É essa unidade de coletividade 
e dominação e não a universalidade social imediata, a solidariedade, que se 
sedimenta nas formas do pensamento. Grifo nosso (ADORNO E 
HORKHEIMER, 1985, p.p 30-31).  

Ao grifar alguns trechos da citação acima, deseja-se dar relevo a algumas ideias 

expressas pelos filósofos. A primeira se refere à afirmativa de que há indivíduos que não têm 

outra saída, ou seja, estão no estado de estreiteza, reduzidos o seu espaço e seu tempo. Não 

têm poder de escolha e por isso é imposta a estes a divisão do trabalho, sendo subjugados e 

dominados. A outra ideia revela o que resta a essa sociedade, que é a dominação da 

coletividade em que valores como a solidariedade e a fraternidade não fundamentam o 

pensamento coletivo. 

E é nessa estreiteza, nesse estado de dominação e subjugação que vive Luís da Silva. 

Isto é, sobrevive em uma sociedade em que não há o fundamento da solidariedade e que, 

portanto, não formará o caráter do narrador para este fim. Assim, podemos dizer que a falta de 

solidariedade é o primeiro caminho para a desagregação do narrador de Angústia.  

É possível afirmar que não há, na narrativa do romance, palavras que denotam o 

sentido de solidariedade, fraternidade e amizade. Mesmo quando a palavra “sonho” é usada, 

ela representa a imagem do devaneio, cheio de raiva e culpa: “Julião Tavares: morreria 

violentamente e sem derramar sangue. Em sonhos ou acordado, vi-o roxo, os olhos 

esbugalhados, a língua fora da boca [...]” (RAMOS, 2013, p.148). 

O crítico Antonio Candido, ao abordar a obra Angústia, no ensaio Ficção e Confissão 

(1992), reflete sobre a carência dos valores como solidariedade e fraternidade no romance de 

Graciliano Ramos. Ele afirma que o drama vivenciado pelos personagens é “o drama da vida 

malfeita, dos homens mal vividos”: 

Drama da velha germana, “que dormiu meio século numa cama dura e nunca teve 
desejos”; de José Baía, matando sem maldade e de riso claro; de seu Evaristo, 
enforcado num galho de carrapateiro; do Lobisomem e suas filhas. Gente acuada, 
bloqueada, esmagada pela vida, espremida até virar bagaço, sem entender o porquê 
disso tudo. E a dureza, a incrível dureza desse pequeno mundo sem dinheiro nem 
horizonte, cuja existência é uma rede simples e bruta de pequenas misérias, golpes 
miúdos e infinitas cavilações. 

 Não há saída. O judeu Moisés prega a revolução social e distribui boletins. Nada, 
porém, penetra a opacidade das vidas pequeno-burguesas, inacessíveis à renovação e 
tropegamente aferradas à migalha [...] (CANDIDO, 1992, p. 36). 

Portanto, nesse mundo de miséria, dureza, migalhas e morte, não há a possibilidade de 

fazer nascer o sentimento da solidariedade humana. E é por esse caminho sem horizonte que 



18 
 

 
 

percorre Luís da Silva, e este tem consciência de que deverá aceitar somente o desprezo e as 

migalhas dos que o oprimem e querem aliená-lo. O protagonista compreende qual é a sua 

posição e se ressente, pois sabe que não conseguirá mudar essa situação. Pois: “o processo da 

autoconservação é assegurado pela divisão burguesa do trabalho, [que] força a autoalienação 

dos indivíduos, que têm de se formar no corpo e na alma segundo a aparelhagem técnica” 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 36). 

Em outras palavras, só resta a Luís da Silva ser cético em relação à transformação da 

sociedade. Mesmo que este sentimento o impila à raiva e à revolta, estas não serão suficientes 

para mudar a sua realidade, porque também lhe foi imposta a alienação. Portanto, em seu 

âmago, estão em conflito o ceticismo, que o paralisa para a tomada de ação e mudança e a 

revolta ao negar sua autoalienação o levando à loucura. Logo, esses sentimentos precipitarão 

o narrador ao abismo da desagregação, uma vez que não conseguirá lutar contra essa 

opressão. 

Outra questão fundamental para a análise da desagregação do narrador de Angústia é a 

reflexão sobre a subjetividade humana no contexto da divisão do trabalho. Segundo os 

filósofos citados, o sujeito é suprimido como o último resquício de subjetividade sendo 

substituído pelo trabalho, considerado como um dos mais suaves mecanismos automáticos de 

controle. Isto significa dizer que: 

A subjetividade volatizou-se na lógica de regras de jogo pretensamente 
indeterminadas [...] O positivismo [...] eliminou a última instância intermediária 
entre a ação individual e a norma social. O processo técnico, no qual o sujeito se 
coisificou após sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade do 
pensamento [...] porque a própria razão se tornou um mero adminículo da 
aparelhagem econômica que a tudo engloba. Ela é usada como instrumento universal 
servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos. [...] A expulsão do 
pensamento da lógica ratifica na sala de aula a coisificação do homem na fábrica e 
no escritório [...] (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.p 36-37). 

Desse modo, podemos afirmar que Luís da Silva personifica a coisificação do homem 

no escritório, realizando e produzindo um trabalho sem significação, ou seja, o seu fazer é 

destituído de pensamento. Portanto, o trabalho reificado o transformará em coisa e sua 

subjetividade será substituída pelo automatismo de suas funções. Logo, será traçado mais um 

caminho no itinerário de Luís da Silva que terá como destino a fragmentação de sua 

humanidade, sua desagregação. Por isso, Graciliano Ramos metaforiza as imagens do “relógio 

cansado” e “rodas velhas” para expressar o quanto o trabalho automatizou o narrador Luís da 

Silva, reificando sua subjetividade: “Movemo-nos como peças de um relógio cansado. As 
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nossas rodas velhas, de dentes gastos, entrosam-se mal a outras rodas velhas, de dentes 

gastos” (RAMOS, p. 165, 2013). 

Graciliano Ramos reflete, por meio da desagregação do narrador, sobre a dominação e 

a subjugação de indivíduos em razão da reificação promovida pelo trabalho destituído de 

pensamento, cuja lógica tem na razão técnica seu aparelho opressor. Então, pode-se inferir 

que o romance Angústia traz em seu nome a personificação do trabalho como instrumento de 

dominação e alienação e, ainda, expressa a ideia de que: “A racionalidade técnica [...] é a 

racionalidade da própria dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si 

mesmo.” (ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p. 100). 

Entretanto, pode-se dizer que os seres humanos diferem de outros animais por causa 

do trabalho. De acordo com Luckács (1965, p. 14): “A função criadora do sujeito se 

manifesta, por conseguinte, no fato de que o homem se cria a si mesmo, se transforma ele 

mesmo em homem por intermédio do seu trabalho [...]”. Além do trabalho como função 

criadora, o teórico aponta a necessidade da autonomia que é “fundada objetivamente na 

essência mesma do desenvolvimento, na divisão social do trabalho.” (ibidem, 1965, p. 16). 

Porém, essas concepções do trabalho como meio transformador do homem e de autonomia 

baseada na divisão do trabalho não representam a realidade do narrador Luís da Silva, que 

terá como destino – além de “conquistar” o título de assassino – o fracasso profissional, 

intelectual e social. 

Durante a narrativa, Luís da Silva descreve a sua vida de “sururu”, embotada e sem 

perspectivas, apresentando ao leitor o sentimento de derrota e de seu fracasso, pois os seus 

dias são desperdiçados em um trabalho sem sentido, no qual fica “[...] Três horas metido entre 

as paredes de uma catacumba oficial” (RAMOS, p. 166, 2013). Em outras palavras, vive 

como “– Um homem de repartição, [que] habitua-se a não ver nada fora dos processos. Vive 

lesando, como um cego [...]” (ibidem, p.168, 2013). E se deprecia como os derrotados 

costumam fazer: “Procurava andar para diante, sentia-me burro, e isto me irritava mais. 

Ridículo, absolutamente ridículo” (ibidem, p168, 2013) / “era como um rato, um rato bem-

educado, as patas remexendo o maço de cigarros” (ibidem, p.169, 2013). 

Apesar de almejar o sonho de se tornar um literato ou um funcionário reconhecido por 

seus pares, compreende que não pertence a esse mundo, se julgando um homem inferior, não 

merecedor dessa vida sonhada: “[...] Desejei retirar-me dali, ingressar de novo na sociedade 
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dos funcionários e dos literatos [...]” (ibidem, p.171, 2013). Desse modo, Luís da Silva relata 

seu drama: 

[...] Sentia-me intruso. A minha roupa era velha, a gravata enrolada como uma 
corda. Com certeza os rapazes do bairro tinham melhor aparência. Em dias de 
descanso usavam roupa nova, lenço de seda, sapatos lustrosos. Mas havia em mim 
qualquer coisa que denunciava um estranho [...] (ibidem, p.171, 2013). 

 

 Em razão do seu fracasso profissional, o narrador vivia na penúria, reclamando de 

suas misérias:  

Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me com bilhetes de 
cobrança. Bilhetes inúteis, mas dr. Gouveia não compreende isto. Há também o 
homem da luz, o Moisés das prestações, uma promissória de quinhentos mil-réis, já 
reformada. E coisas piores, muito piores (ibidem, p.22, 2013). 
 

 “[...] É verdade que tenho o cigarro e tenho o álcool, mas quando bebo demais ou fumo 

demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva [...]” (ibidem, p.22, 2013). 

Assim, Luís da Silva vislumbra soluções inconcebíveis, ilusões que não resolverão 

seus problemas e somente o arrastarão ao sofrimento, ao sentimento da morte, do seu fim:  

“[...] Uma viagem, embriaguez, suicídio... 
Penso no meu cadáver, magríssimo, com os dentes arreganhados, os olhos como 
duas jabuticabas sem casca, os dedos pretos do cigarro cruzados no peito fundo.” 
(ibidem, p.23, 2013).  
 

 E o que lhe resta é a ínfima esperança de não se tornar um parasita social: “[...] Não 

sou um rato, não quero ser um rato [...]” (ibidem, p.24, 2013). 

Luís da Silva é o reflexo dessa sociedade alienada em que a solidariedade humana não 

se constitui fundamento de uma consciência coletiva e na qual é imposta a divisão do 

trabalho, caracterizada pela autoalienação dos indivíduos, pela coisificação do homem no 

ambiente de trabalho e pela supressão da subjetividade humana. No meio desse caos e de sua 

miséria, o narrador angustiado tenta sobreviver, porém seu destino será traçado por caminhos 

tortuosos que o levarão à sua desagregação, o transformando em assassino.  

De fato, há passagens do texto que revelam os pensamentos sombrios do narrador, 

delineando o estado de desespero em que se encontrava. Embora, Luís da Silva, em um 

momento, não tivesse coragem de tornar em prática seus pensamentos, pois havia em seu 

íntimo um sentimento moralizante que estaria contrariando a lei: “[...] Se pudesse, se não 

estivesse policiado e exausto, mataria o cidadão para roubar-lhe um níquel [...]” (ibidem, p. 

107, 2013). A ideia de matar ainda persistia como a expressão de seu desequilíbrio interior, 

como o retrato de sua desagregação: “[...] Enfim desejava matar um homem que me roubava o 

sono” (ibidem, p. 115, 2013). 
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Partindo da reflexão de Lukács – muito apropriada para melhor se compreender o 

narrador personagem de Graciliano Ramos – sobre a postura moral e ética de Raskolnikov, 

personagem central do romance Crime e Castigo, de Dostoievski, infere-se como o crítico 

questiona algumas atitudes do personagem: 

Raskolnikov será capaz de suportar psicologicamente o fato de haver ultrapassado 
os limites morais? [...] quais os motivos que atuam sobre ele, pró e contra a ação, 
quais as forças morais que vêm a campo, quais as inibições psíquicas que influem 
sobre sua decisão antes e depois da ação, e que recursos psíquicos pode usar no 
interesse de sua decisão [...] (LUKÁCS, 1965, p. 149). 

A partir das proposições de Lukács sobre Rasolnikov, podemos refletir de maneira 

análoga sobre as atitudes que levaram o narrador Luís da Silva a cometer o assassinato de 

Julião Tavares. Compreende-se, nesta análise, que um dos motivos seria advindo do processo 

de fragmentação do indivíduo Luís da Silva, em razão do contexto de opressão e 

encarceramento no qual vive e trabalha. A estreiteza não é apenas no que concerne ao tempo e 

espaço, mas também há a estreiteza moral, quando as relações e as forças morais são 

coisificadas, tendo o dinheiro e a necessidade de sobrevivência como os balizadores das ações 

humanas, no caso dos dois protagonistas assassinos. Porém, o narrador de Angústia não 

conseguiu suportar o desespero ao ter ultrapassado os limites morais e entende que nada 

mudará sua realidade, pois não conseguiu lutar contra sua desagregação. Assim, o narrador 

reflete sobre o que aconteceria, caso fosse a julgamento pelo assassinato de Julião Tavares: 

[...] 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. 
 
Eu não podia temer a opinião pública. E talvez temesse. Com certeza temia tudo 
isso. Era um medo antigo, medo que estava no sangue e me esfriava os 
dedos trêmulos e suados [...] (RAMOS, 2013, p.163). 

Outro ponto de contato em relação às análises realizadas por Lukács sobre a obra de 

Dostoievski e que podem ser usadas neste estudo é a hipótese de que os personagens russos 

são solitários, assim como o narrador Luís da Silva. Para o teórico, são 

[...] pessoas que na maneira de sentirem a vida, o seu ambiente e a si mesmos, 
reduzem-se completamente aos seus próprios recursos, passando a viver 
introvertidamente com tal intensidade que o pensamento alheio transforma-se numa 
“terra incógnita”. Para eles o “outro” existe apenas como uma potência estranha e 
ameaçadora que ou os subjuga, ou é por eles subjugado. [...] De fato o isolamento e 
a solidão das pessoas reduzem as relações entre elas a uma luta pela dominação. A 
experiência não é nada mais que uma manifestação sublimada, a realização psíquica 
das lutas pelo poder. (LUKÁCS, 1965, p.151). 
 

Portanto, pode-se admitir que o isolamento e a solidão são também fatores relevantes 

para a deterioração do narrador de Angústia, pois alguém que vive na solidão e sem 

esperanças se torna um ser desagregado. Ressalva-se que, durante a narrativa, a palavra 
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“esperança” também não é utilizada, porém o termo sozinho explicita o sentimento de solidão 

recorrente em toda a vida de Luís da Silva desde a infância até a vida adulta. Ele desabafa: 

“[...] Eu ia jogar pião, sozinho, ou empinar papagaio. Sempre brinquei só” (RAMOS, 2013, p. 

27). Em outro momento, o narrador personagem afirma: “[...] Ali com sede, morrendo, sem 

um diabo que me desse uma xícara de café, um copo de água! Embalava-me com isto: – 

Sozinho, sozinho, morrendo à míngua, com sede. Era bom que todos estivessem longe” 

(ibidem, 2013, p. 226). 

O isolamento, a solidão, a falta de esperanças podem implodir no íntimo de um ser 

solitário o individualismo, que poderia ser considerado uma das causas para a fragmentação 

de Luís da Silva também. Lukács ainda assevera: “Quanto mais exagerado é o individualismo 

interiorizado, quanto mais o eu apóia-se sobre si mesmo de uma maneira mais concreta, tanto 

mais forte ele se volta contra o mundo exterior” (1965, p. 152). O crítico acrescenta que a 

experiência de nos fixarmos em nós mesmos seria uma tentativa desesperada e inútil, pois é 

ela mesma que constrói o muro de isolamento com o mundo exterior, exprimindo, assim, a 

“tragicidade do homem solitário” (ibidem, 1965, p.153). 

E é nessa tragicidade da vida árida e solitária que vive Luís da Silva, na qual 

despontam como o único gesto de afeto os esbarrões que recebe nas ruas e nos bondes cheios. 

Trata-se da imagem clássica do homem moderno sozinho na multidão: 

Estava tão abandonado neste deserto... Só se dirigiam a mim para dar ordens: 
 – Seu Luís, é bom modificar esta informação. Corrija isto, seu Luís. 
Fora daí, o silêncio, a indiferença. Agradavam-me os passageiros que me pisavam os 
pés, nos bondes, e se voltavam, atenciosos: 
– Perdão, perdão. Faz favor de desculpar. 

                                             – Sem dúvida. Ora essa. (RAMOS, 2013, p. 38). 

É certo afirmar que Graciliano Ramos e Dostoievski são considerados escritores que 

retratam a “tragicidade do homem solitário” pertencente a uma sociedade em que a família é 

apenas uma célula dentro de um todo. Desse modo, “O caráter contingente e anormal da 

família revela-se, por um lado, na vida psíquica de cada personagem. [...] Por outro lado, toda 

a confusão desregrada da família não passa de uma manifestação profunda de toda a 

sociedade” (LUKÁCS, 1965, p.154). Ressalta-se também que “a estrutura psíquica e a 

existência particular dos [...] personagens nascem da particularidade da miséria nas grandes 

metrópoles” (ibidem, 1965, p. 155). 

Há vários momentos de tensão descritos pelo narrador de Angústia, quando este 

relembra sua infância e a convivência traumática com a sua família. Logo, é possível 
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compreender que o caráter violento e desagregador de seus familiares influenciou na vida 

psíquica do adulto Luís da Silva, que vivia em condições miseráveis.  

Também é perceptível na narrativa do romance que as figuras femininas na vida de 

Luís da Silva não tiveram influência em seu caráter, pois não se sabe o paradeiro de sua mãe e 

a única figura maternal que teve foi sua avó sinhá Germana, embora esta tenha morrido em 

sua juventude.  Logo, o narrador fará menção uma única vez à sua avó ainda viva: “Eu andava 

no pátio, arrastando um chocalho, brincando de boi. Minha avó, sinhá Germana passava os 

dias falando só, xingando as escravas, que não existiam [...]” (RAMOS, 2013, p. 25).  

Em outro momento, o narrador nos revela o ambiente doentio e de loucura no qual 

cresceu, ao relembrar o estado lamentável e degradante em que vivia seu avô, porque não 

conseguia nem se lembrar da morte da própria esposa: 

– Homem, você não me dirá onde está sua mãe? Aqui mais de uma hora chamando 
essa mulher! 
– Morreu. 
 – Que está me dizendo? estranhava o velho arregalando os olhos quase cegos. 
Quando foi isso? 
Camilo Pereira da Silva amolava-se: 
– Deixe de arrelia. Morreu o ano passado. 
– Tanto tempo! dizia Trajano. E vocês calados. . . 
 – Punha-se a folgar com os dedos e pegava no sono. Quinze minutos depois estava 
berrando: 
 – Sinhá Germana! (ibidem, 2013, p.27). 
 

Nota-se que a única menção relacionada a uma possível mãe é descrita no seguinte 

trecho:  

Minha mãe me embalava cantando aquela cantiga sem palavras. A cantiga morria e 
se avivava. Uma criancinha dormindo um sono curto, cheio de estremecimentos. Em 
alguns minutos a criancinha crescia, ganhava cabelos brancos e rugas. Não era 
minha mãe a cantar: era uma vitrola distante [...] (ibidem, 2013, p. 222). 

Portanto, é possível afirmar que os únicos modelos que teve na infância e juventude 

foram seu pai e seu avô, homens de costumes simples, mas muito severos, típico dos antigos 

coronéis que só sabiam impor o respeito através da violência física e também psicológica. Por 

isso, Luís da Silva lembrará os momentos de convivência com seu pai, Camilo Pereira da 

Silva, com temor e angústia: “Quando eu ainda não sabia nadar, meu pai me levava para ali, 

segurava-me um braço e atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para cima e deixava-me 

respirar um instante. Em seguida repetia a tortura” (ibidem, 2013, p. 29). 

E ao lembrar o dia da morte de seu pai, Luís da Silva admite que não chorou a morte 

do próprio pai, por causa de toda dor, sofrimento e falta de amor infringidos desde sua 

infância. O narrador revela: “[...] Procurava chorar – lembrava-me dos mergulhos no poço da 
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Pedra, das primeiras lições do alfabeto, que me rendiam cocorotes e bolos. Desejava em vão 

sentir a morte de meu pai. Tudo aquilo era desagradável [...]” (ibidem, 2013, p.p 31-32). 

Descreve, friamente, também o ambiente e as sensações daquele dia fúnebre, só 

conseguindo pensar em sua dor por estar órfão e abandonado à própria sorte: 

Penso na morte de meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado num 
marquesão, coberto com um lençol branco que Ihe escondia o corpo todo até a 
cabeça. Só ficavam expostos os pés, que iam além de uma das pontas do marquesão, 
pequeno para o defunto enorme. Muitas pessoas se tinham tornado donas da casa: 
Rosenda lavadeira, padre Inácio, cabo José da Luz, o velho Acrísio.  
Fui sentar-me numa prensa de farinha que havia no fundo do nosso quintal. Tentei 
chorar, mas não tinha vontade de chorar. Estava espantado, imaginando a vida que ia 
suportar, sozinho neste mundo. Sentia frio e pena de mim mesmo [...] (ibidem, 2013, 
p. 31). 
 

Assim, o narrador angustiado descortina para o leitor que já teria a semente de sua 

desagregação, uma vez que não conseguia nutrir nenhum sentimento pelo próprio pai, mesmo 

no momento da morte: “Iam levando o cadáver de Camilo Pereira da Silva. Corri para a sala, 

chorando. Na verdade chorava por causa da xícara de café de Rosenda, mas consegui 

enganar-me e evitei remorsos” (ibidem, 2013, p.33). 

De acordo com Lukács (1965, p. 155):  

A estrutura psíquica das figuras dostoievskianas e a deformação de seus ideais 
morais nascem da miséria como fato social na sociedade contemporânea. A 
humilhação e a ofensa saídas da miséria nas grandes cidades são as bases daquele 
individualismo mórbido, daquele desejo macabro de conquistar o poder no ambiente 
em que vive.  
 

Então, pode-se inferir que a disfunção psíquica mais a deformação de seus ideais 

morais advindos de sua realidade de miséria contribuíram para o processo de desagregação de 

Luís da Silva. Também, em toda a sua vida, a humilhação e a ofensa trilharam o caminho que 

levou à destruição de sua humanidade. A citação a seguir demonstra o sentimento de raiva 

originado pelo comportamento de Julião Tavares ao tratar Luís da Silva com desprezo, 

humilhando-o. Essa passagem é muito importante, pois é o elemento-chave que divide e 

marca a vida do protagonista. É esse momento que separa o simples funcionário/jornalista do 

assassino, é quando Luís da Silva encarna toda desagregação e decide levar a cabo a vontade 

de cometer o assassinato. 

[...] Ao mesmo tempo encolerizei-me por ele estar pejando o caminho, a desafiar-
me. Então eu não era nada? Não bastavam as humilhações recebidas 
em público? No relógio oficial, nas ruas, nos cafés, virava-me as costas. Eu era um 
cachorro, um ninguém. 
“– É 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? Por que aquela segurança? Eu era um homem. Ali era um homem. 
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                                              – Um homem, percebe? Um homem. (RAMOS, 2013, p.195.) 

O narrador Luís da Silva sofre com as humilhações e ofensas cometidas, desde sua 

infância até a vida adulta. Por isso, se torna um homem desesperado por tentar reaver sua 

dignidade. Logo, o desespero será o sentimento que definirá seus anseios e medirá seus 

extremos. O desespero de Luís da Silva pode ser delineado como uma: “desesperada tentativa 

de abrir e derrubar as portas fechadas, uma inútil e desesperada luta pelo sentido perdido – ou 

em vias de perder-se – da vida” (LUKÁCS, 1965, p.158). E esse sentimento de desespero é 

também o princípio da falta de medida que, consequentemente, impulsionará o narrador ao ato 

criminoso. 

Entretanto, compreende-se que, a metaforização do desespero e, por conseguinte, a 

desagregação de Luís da Silva simboliza “o mais ardente protesto [...] contra a ordem social 

[...] [E seria] uma tentativa desesperada de superar as barreiras antinaturais que amesquinham 

o espírito, triturando e destruindo a vida” (ibidem, 1965, p. 160). Em outras palavras, ao tentar 

superar as barreiras que o amesquinhavam e o alienavam – sobretudo em função do trabalho 

destituído de pensamento – Luís da Silva rompe os limites morais por tentar reaver sua 

dignidade através da morte de seu opositor. 

Graciliano Ramos narra o itinerário do protagonista Luís da Silva, marcado e traçado 

por caminhos que o precipitaram à fragmentação de sua humanidade. Partindo da falta de 

solidariedade em um mundo no qual o isolamento, a solidão e o individualismo exacerbado 

estreitam o espaço, o tempo e, principalmente, os valores morais, o narrador é impulsionado, 

pela revolta ao negar (desesperadamente) sua dominação e autoalienação, para o abismo da 

desagregação. Por isso, só lhe resta o ceticismo, pois não consegue lutar contra a supressão e a 

coisificação de sua subjetividade, por causa da reificação do seu trabalho destituído de 

pensamento, que, consequentemente, o levará ao fracasso. Luís da Silva é subjugado 

socialmente devido à ruína e à miséria econômica, mas também sua deformação moral pode 

ser atrelada à disfunção psíquica, em razão de um histórico familiar violento e desagregador. 

Logo, após ter percorrido por esses caminhos tortuosos cheios de ofensas e humilhações, Luís 

da Silva só reconhece o sentimento do desespero, o desespero de sua desagregação. E por isso 

mata, pois somente um indivíduo deteriorado como humano pode acreditar que o sangue 

alheio traria de volta sua dignidade e sua humanidade. 

 

 

1.2 O trabalho como fonte da desagregação 
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O trabalhar seria uma condição transcendental de manifestação absoluta da vida. 
(DEJOURS, 2004, p. 31).  
 

Na história da humanidade, os homens transformam e utilizam-se dos bens da natureza 

por meio do trabalho e assim produzem os meios de sobrevivência e o domínio do 

conhecimento. Entretanto, as palavras trabalho, labor (inglês), 

travail (francês), arbeit (alemão) e ponos (grego) têm a mesma raiz de fadiga, pena, 

sofrimento e pobreza. Contudo, a transformação moderna do significado da palavra trabalho 

originou diversos sentidos, a partir de diferentes perspectivas. Por exemplo, sob a perspectiva 

positivista (John Locke), o trabalho é considerado como fonte de propriedade; sob o ponto de 

vista do capital (Adam Smith) o trabalho é visto como fonte de toda a riqueza. Também, é 

compreendido como realização humana (Karl Marx) (CIAVATTA, 2009). 

Para Lukács (2012), a ontologia do ser social reflete o trabalho como atividade 

fundamental do ser humano, denominada atividade ontocriativa. Essa atividade desenvolve os 

meios de existência na relação entre o homem com a natureza, também com a cultura e, 

principalmente, como aperfeiçoamento do próprio homem. Porém, o trabalho humano 

assumiu formas históricas degradantes e desagregadoras, sobretudo, na estrutura capitalista. 

Mas, na primeira metade do século XIX, foi introduzida uma nova concepção científica em 

que se preconizava a relação produtiva como relação humana e política. Isso significa dizer 

que, esta relação não poderia ser mais pensada como mecânica, tecnicista e funcional em 

relação aos meios de produção, isto é, em relação ao trabalho. Segundo Nosella: 

 
Nessa perspectiva, a nova concepção de trabalho dos séculos XIX e 
XX, na forma como a classe trabalhadora a elaborou, é, 
essencialmente, o conjunto das atividades sociais marcadas pela 
superação da divisão entre teoria e prática. Em outras palavras, saber 
se relacionar com a máquina é, sobretudo, possuir conhecimento 
científico, tecnológico e político. (NOSELLA, 2012, p.52) 
 

 O narrador Luís da Silva representa a classe de trabalhadores pequeno-burgueses, na 

qual a relação produtiva desconsidera o viés humano e o político. O protagonista de Angústia 

trabalha em uma repartição pública durante o dia e à noite trabalha na revisão de um jornal 

subordinado ao governo. Por isso, o personagem considera sua atividade estúpida, pois 

compreende que esta a automatiza e a aliena. Ele declara que seus dias são tediosos na 

repartição e que se dirige ao trabalho sem entusiasmo e com fadiga: “Luís da Silva, a caminho 
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da repartição, lesando, pensando em defuntos” (RAMOS, 2013, p. 36). “O carro passa pelos 

fundos do tesouro. É ali que trabalho. Ocupação estúpida e quinhentos mil-réis de ordenado” 

(ibidem, 2013, p. 25). Vejamos ainda: 

Esta vida monótona, agarrada à banca das nove horas ao meio-dia e das duas às 
cinco, é estúpida. Vida de sururu. Estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me 
até o relógio oficial, meto-me no primeiro bonde de Ponta - da Terra (ibidem, 2013, 
p. 23). 
 

Ao considerar que o “trabalho está no sentido existencial do ser social” (BUENO, 

2012, p. 13), pode - se afirmar que, na situação do narrador de Angústia, seu trabalho estúpido 

e autômato não dimensiona esse sentido existencial e desagrega o ser social de Luís da Silva. 

Ainda mais para alguém que tem como objetivo de vida ser reconhecido como um grande 

literato e intelectual, essa vida agarrada à banca, de sururu o trava e o empareda em um 

caminho sem saída. Em outras palavras, ao exercer uma atividade desprovida de criatividade, 

porque não há uma relação com a cultura ou com o aperfeiçoamento, tanto profissional quanto 

intelectual, Luís da Silva é impedido de expressar suas potencialidades e seu talento como 

escritor. 

Segundo Bueno (2012, p.25): “O escritor necessita de liberdade e de autonomia para 

criar e escrever. Sua atividade laboral o diferencia das demais atividades existentes no mundo 

do trabalho da sociedade capitalista. A matéria – prima do trabalho do literato são seus 

sonhos, seu imaginário, suas utopias, suas transgressões [...]”. Logo, o trabalho alienante do 

narrador Luís da Silva não promoverá sua realização humana e sim sua desagregação. 

Se analisarmos a trajetória de Luís da Silva como trabalhador, é perceptível a 

supressão da autonomia nas atividades exercidas, pois não há poder de escolha para sujeitos 

como ele, em que a necessidade da sobrevivência delimita o tipo de trabalho que será possível 

– e nunca escolhido – para se exercer. Isto é, o trabalho se destina somente para a subsistência 

do indivíduo, que neste objeto de estudo é denominado de assalariado miserável. De fato, é 

evidenciada nesta narrativa a imposição da divisão do trabalho, que é fundamentada pela 

dominação e subjugação.  

Por isso, Luís da Silva relembra como se deu a trajetória do aluno órfão que se 

transformou em mestre de meninos até a vida monótona de trabalhador conformado com a 

miséria: 

Entro a falar sobre a minha vida de cigano, de fazenda em fazenda, transformado em 
mestre de meninos. Quando ensinava tudo que seu Antônio Justino me ensinara, 
passava a outra escola. Tinha o sustento. Depois era a caserna. Todas as manhãs nos 
exercícios. - "Meia-volta! Ordinário!" As peças do fuzil, marchas na lama, a 
bandeira nacional, o hino, as tarimbas sujas, os desaforos do sargento. Em seguida 
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vinha a banca de revisão: seis horas de trabalho por noite, os olhos queimando junto 
a um foco de cem velas, cinco mil-réis de salário, multas, suspensões. 
E coisas piores, que me envergonham e não conto a Moisés. Empregos vasqueiros, a 
bainha das calças roída, o estômago roído, noites passadas num banco importunado 
pelo guarda [...] (RAMOS, 2013, p. 39). 
 

De fato, o homem é determinado e percebido pelo trabalho e na relação deste com o 

mundo, pois o trabalho reflete “a condição humana, o viver existencial humano. Há uma 

relação existencial entre o homem e o trabalho [...], o trabalho e o desejo humano coexistem” 

(BUENO, 2012, p. 27). Porém, quando é impossibilitado ao sujeito o exercício da autonomia, 

ou seja, o desejo humano de poder escolher e exercer uma atividade que compreenda sentido 

e significação, o resultado é a dominação e alienação desse trabalhador que terá a 

desagregação de sua existência. Isto é, quando se nega o direito ao desejo humano, se nega 

também a capacidade de amar. 

E é nesse contexto de dominação, de negação do desejo humano e da incapacidade 

de amar que vive Luís da Silva. Pois quem vive em estado de miséria, em uma “vida de 

cachorro” não pode perder tempo com “casos de sentimento”, porque o trabalho, ou seja, a 

necessidade de sobrevivência embrutece o sujeito, só restando a atração física no sentido 

sexual, quase animal. Isso significa dizer que, “Trabalho e pobreza” não podem coexistir com 

o amor. Por isso, o narrador lamenta: 

[...] sempre fui alheio aos casos de sentimento. Trabalhos, compreendem? Trabalhos 
e pobreza. Às vezes o coração se apertava como corda de relógio bem enrolada. Um 
rato roía -me as entranhas. 
Nestes últimos tempos nem por isso. Antigamente era uma existência de cachorro. 
As mulheres tinham cheiros excessivos, e eu me sentia impelido violentamente para 
elas. Mas a voz do chefe da revisão estava colada aos meus ouvidos:  
 – Suspenso por cinco dias, seu Silva. 
A unha suja de tinta riscava na prova o corpo de delito. Vida de cachorro. Como iria 
pagar a pensão? (RAMOS, 2013, p. 47). 
 

Além da falta de afeto na vida de Luís da Silva, há também o não reconhecimento 

profissional e social, uma vez que impelido à “vida de cachorro”, suspenso pelo chefe e 

humilhado, o narrador não consegue satisfazer seus desejos de reconhecimento, tanto 

profissionais quanto pessoais, não podendo, assim, construir sua identidade, porque quando o 

indivíduo não consegue obter reconhecimento no e pelo trabalho, a atividade é transformada 

em sofrimento e por isso o narrador de Angústia compreende seu trabalho como um fardo, ou 

um mal necessário à sobrevivência. 

Para Bueno (2012, p. 89), a identidade de um indivíduo é constituída pela relação de 

três fatores: “O Eu sendo o eixo central do sujeito, a razão de ser no mundo; o Real que é 

vivido pelo sujeito diante da angústia da vida, das exigências do pré-escrito e do desejo e o 
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Outro que faz o contraponto da diferença sem o qual a identidade não se apresenta”. Portanto, 

pode-se afirmar que, para Luís da Silva conseguir construir sua identidade, será um ato de 

coragem e luta, porque se trata de um Eu desagregado e inadequado ao mundo; sua realidade 

de miséria o oprime e o outro – desde a sua infância, no ambiente de trabalho, até a 

humilhação sofrida por causa de Julião Tavares – jamais o reconheceu como um indivíduo, 

como ser humano.   

Também é importante ressaltar que o trabalho como em todas as esferas da vida é 

constituído pela subjetividade e ele pode e deve ser pensado para além da concepção técnica e 

pragmática do saber-fazer. Segundo Dejours: “[...] o trabalho é aquilo que implica, do ponto 

de vista humano, o fato de trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a 

mobilização da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e reagir às situações; é o 

poder sentir, de pensar e de inventar, etc” (DEJOURS, 2004, p. 28). Entretanto, de acordo 

com o teórico, a realidade (o Real) se manifesta ao indivíduo pelo fracasso, uma vez que o 

“mundo real resiste. Ele confronta o sujeito ao fracasso, de onde surge um sentimento de 

impotência, até mesmo de irritação, cólera ou ainda de decepção ou de 

esmorecimento”.(ibidem, 2004, p. 28). E é nesta realidade de impotência e de esmorecimento 

que se insere Luís da Silva, pois, no seu trabalho, não há a possibilidade de refletir, de 

interpretar e questionar, traduzindo-se em apatia, inércia e impotência, ou seja, já que o 

trabalho é inútil, também será a vida: “[...] e veio-me a certeza de que havia me tornado velho 

e impotente. – Inútil, tudo inútil.” (RAMOS, 2013, p. 199). 

Assim, sem reconhecimento no trabalho e na vida, o narrador Luís da Silva vai 

sobrevivendo, como um ser desagregado que não pôde forjar sua própria identidade. Pois, não 

ter reconhecimento, principalmente, no trabalho é não poder reaver a condição humana de 

mobilizar a inteligência para a realização de atividades que tenham sentido de utilidade, mas 

também de beleza, se tornando uma atividade, verdadeiramente, humana. E, quando o 

trabalho é representado como um espaço de dominação e alienação, o resultado corresponderá 

ao sofrimento, à desolação e à desagregação. 

Logo, podemos afirmar que a representação do trabalho como espaço alienante, que 

não reconhece o sentido humano e o da beleza, pode levar indivíduos como Luís da Silva ao 

processo de desagregação. Ao se encontrar nesse estado de deterioração e sem 

reconhecimento, o narrador será impedido de construir sua própria identidade. Portanto, só 

restará ao ser desagregado, ao trabalhador sem identidade o sentimento do fracasso, mais do 

que o profissional, e sim o fracasso de não se sentir mais humano. 
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1.3 Luís da Silva – um trabalhador emparedado dos tempos modernos 
 
 
 

Sorri / Quando tudo terminar / Quando nada mais restar / Do teu sonho encantador / 
Sorri / Quando o sol perder a luz / E sentires uma cruz / Nos teus ombros cansados, 
doloridos. (DJAVAN, 1996, f 11).1 
 
 

Ao estudar a obra de Graciliano Ramos são perceptíveis a influência da realidade 

social e o contexto histórico em sua criação literária, pois segundo Moraes (2012, p. 15), o 

autor de Angústia era “uma pessoa aferrada ao seu tempo”. Tempo de grandes mudanças 

políticas e de transformações por causa da industrialização e da expansão urbana, devido à 

implantação e ao desenvolvimento do sistema capitalista no país. Por isso, é importante para 

análise da obra de Graciliano Ramos: 

[...] dimensionar as condições objetivas da sociedade em que o homem se formou e 
se moveu como para entender as circunstâncias que presidiram sua produção 
literária. [...] [pois] O clima sufocante de Angústia perderia substância sem a 
analogia com a assustadora ascensão do fascismo e suas nefastas ressonâncias entre 
nós durante o Estado Novo. (ibidem, 2012, p. 15). 
 

Portanto, que tipo de homem se moveu e se formou na literatura de Graciliano 

Ramos? 

No caso do estudo aqui proposto, reflete-se sobre o homem moderno, sobretudo, na 

condição do trabalhador dos tempos modernos. Trabalhador que sofreu as consequências da 

crise econômica de 1929 e que fora obrigado a reavaliar e repensar seu modo de vida e 

também seu trabalho. Traçando um paralelo entre o narrador Luís da Silva e o autor, ambos 

viviam em cidades rurais que dependiam da economia agrícola, porém: “A crise de 29 

arrastara o país a bancarrota, fazendo ruir os alicerces da economia cafeeira [...] as colheitas 

quebraram, as mercadorias sumiram das prateleiras das lojas [...] o poder aquisitivo diminuíra 

a olhos vistos” (MORAES, 2012, p. 71). 

Por isso, o protagonista e o escritor foram obrigados a emigrarem para a cidade e 

tiveram que mudar a condição de trabalho, se adequando a outras profissões. O primeiro se 

tornou funcionário público e revisor de jornal. Já Graciliano Ramos assumiu uma nova função 

pública, antes prefeito e depois diretor da Imprensa Oficial do Estado de Alagoas. Muito 

                                                 
1 Essa é uma versão de João de Barro, mais conhecido como Braguinha, para a canção “Smile”, de Charles 
Chaplin, J. Tuner e G. Parsons. Djavan gravou a versão no disco Malásia, (1996), faixa 11.  
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diferente de seu narrador que foi obrigado a passar a vida na insipidez da miséria. Assim, 

declara Luís da Silva: 

[...] Por uma diferença de dois votos, tinha deixado de ser eleito Secretário da 
Associação Alagoana de Imprensa. Quinhentos mil-réis de ordenado. Com alguns 
ganchos, embirava uns setecentos. Podia até casar. Casar ou amigar-me com uma 
criatura sensata, amante da ordem. Nada de melindrosas pintadas. Mulher direita, 
sisuda. Passar a vida naquela insipidez, aguentando uma criada surda, reumática, 
cheia de manias! (RAMOS, 2013, p. 50).  
 

Desse modo, quais foram as consequências dessas transformações na vida dos dois? 

Como a cidade e os esboços de um progresso (capitalista) impressionaram o narrador Luís da 

Silva e seu criador? 

A partir da leitura do romance Angústia, é possível delimitar algumas proposições 

sobre a visão acerca do trabalho, pois há várias citações sobre o tema durante a narrativa. 

Através do narrador Luís da Silva, é desenhada uma tipologia dos diversos grupos de 

trabalhadores e empregos. Porém, todos representantes da pequena-burguesia, pois não são 

retratados os que detêm os mais altos salários, e sim os que transitam entre a quase miséria, 

que são denominados de assalariados miseráveis. 

Logo, são apresentados tipos como: a lavadeira Rosenda, o cabo José da Luz, a 

criada Vitória, a mulher que lava garrafas, o homem que enche dornas, o cego que vende 

bilhetes da loteria e as mulheres da Rua da Lama. Também são descritos: “os homens nas 

oficinas, nos estribos dos bondes da Nordeste, nos quartéis, em todos os infernos que há por 

aí; as mulheres lavando roupa, amando por dinheiro, preparando a comida ruim e 

insuficiente” (RAMOS, 2013, p. 171). Nota-se que o narrador descreve os vários tipos de 

empregos e os compara ao inferno. Mais uma vez, a ideia de fardo e angústia é vinculada à 

concepção de trabalho. 

Em outro trecho, o narrador ao, imaginar-se preso na cadeia, nos descreve quais são 

as atividades dos presidiários, entretanto ele deseja que a sua seja diferente: 

[...]os trabalhos dos encarcerados: fabricação de pentes, esteiras, objetos miúdos de 
tartaruga. Faria um livro na prisão. [...]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 [...] (ibidem, 2013, 
215). 
 

Desse modo, é revelada a discriminação entre as atividades que deveriam ser 

realizadas pelos presos (supostamente sem estudos) e a atividade de Luís da Silva, pois se 

achava um literato, desempenhando funções mais intelectuais e, portanto, acreditava estar em 

uma posição superior, conforme ele pensava iludidamente. 
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Ao acreditar que estava em uma posição superior, porque desempenhava funções 

mais intelectualizadas e não braçais (como os presos, as lavadeiras e os condutores de bondes 

entre outras.), Luís da Silva, logo que chegou à cidade, tentou viver de acordo com os 

costumes burgueses no que se refere ao âmbito social e cultural. Uma vez que eram bem-

vistos aqueles que partilhavam das mesmas formas de convivência como frequentar os cafés 

da moda, ir ao teatro e assistir aos filmes no cinema. O trecho a seguir revela o desejo do 

narrador de se tornar um cidadão culto, porém, para sua frustração, não possuía dinheiro 

suficiente para esse fim: 

[...] Desarmado e só, inteiramente só, encostado à janela, ouvindo o barulho dos 
automóveis. Nenhum desejo de fugir das pessoas que iam ao teatro. Sentia era 
vontade de ir também, sentar-me a uma cadeira junto do palco, bater palmas, olhar 
os camarotes. Faltavam-me cinco ou seis dias para receber o ordenado. Agora não 
havia dinheiro, só restavam níqueis [...] (ibidem, p. 125, 2013). 
 

 Logo, por ser um escritor atrelado ao seu tempo, Graciliano Ramos não pôde deixar 

de retratar como o advento da tecnologia, principalmente, com o advento do cinema 

influenciou a cultura e o cotidiano.  De acordo com Benjamin: 

Durante séculos, a situação da escrita foi de tal ordem que a um reduzido número 
de escritores correspondia um número de vários milhares de leitores. No início do 
século passado verificou-se uma mudança nesta situação. Com a crescente 
expansão da imprensa, que proporcionava aos leitores cada vez mais órgãos locais 
políticos, religiosos, científicos e profissionais, uma parte cada vez maior dos 
leitores começou por, de início ocasionalmente, passar a escrever. Tudo isto 
começou com a imprensa diária a abrir aos leitores o seu "correio", e atualmente a 
situação é tal que quase não deve haver um europeu, inserido no mundo do 
trabalho, que não tenha tido possibilidade de publicar uma experiência laboral, 
uma reclamação, uma reportagem, ou algo afim. Assim, a diferença entre autor e 
público está prestes a perder o seu caráter fundamental. Esta diferença torna-se 
funcional, podendo variar de caso para caso. O leitor está sempre pronto a tomar-
se um escritor. Com a crescente especialização do trabalho, todos os indivíduos 
tiveram de se tornar, voluntária ou involuntariamente, especialistas numa dada 
área, ainda que num sentido menor, assim tendo acesso à condição de autor. [...] A 
competência literária deixa de ser fundamentada numa formação especializada 
para passar a sê-lo numa formação politécnica, tomando-se deste modo em bem 
comum. Tudo isto pode ser transposto para o cinema, no qual se observam 
alterações numa década que relativamente à literatura demoraram séculos a impor-
se. (BENJAMIN, 1955, p.p 12-13). 
 

Decerto, a arte cinematográfica revolucionou a cultura de massa, mudando costumes 

e o cotidiano de todos que moravam nas grandes cidades. Entretanto, esta fazia a distinção 

entre aqueles que podiam pagar para assistir ao filme em voga (e com isso obtinham prestígio 

de seus pares) daqueles como Luís da Silva, que também desejavam aproveitar o doce sabor 

das novidades que o progresso e a tecnologia trouxeram, mas o ganho dos parcos salários não 

permitia. No romance, quem representava o homem bem-sucedido que ia ao cinema, 

acompanhado da bela Marina era Julião Tavares. Contudo, o que de fato isso representava? 
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Podemos inferir que seria uma crítica ao sistema desigual de classes, que separa os indivíduos 

entre os que podem e têm acesso à cultura dos que são obrigados a se conformarem a assistir 

aos que vão ao cinema. Assim, Luís da Silva relata, com certa dose de despeito, como eram as 

idas do casal ao cinema: 

Aos domingos iam ao cinema, juntos, de braço dado, bancando marido e mulher – 
ele com ar bicudo e saciado, ela bem vestida como uma boneca e toda dengosa. 
Seda, veludo, peles caras, tanto ouro nas mãos e no pescoço que era uma vergonha 
[...] (RAMOS, 2013, p.104). 
 
[...] Entravam no cinema, Julião Tavares comprava um jornal. Na sala de espera toda 
a gente se voltava [...]. Julião Tavares sentava-se fingia ler os telegramas, vaidoso. 
(ibidem, 2013, p.106). 
 

Há muitas referências ao cinema durante a narrativa de Angústia. E em uma delas, o 

narrador nos revela o arrependimento por ter convidado duas vizinhas para irem com ele à 

sessão, pois compreende que o seu salário não permitia esse tipo de extravagância: 

Ora, um dia, sem motivo, convidei d. Aurora para o cinema. Tenho desses 
rompantes idiotas. Faço uma tolice sabendo perfeitamente que estou fazendo tolice. 
Quando tento corrigir o disparate, caio noutro e cada vez mais me complico. Foi o 
que se deu. Convidei d. Aurora e a neta para o cinema. Arrependi-me e ofereci -Ihes 
refrescos. Aceitaram tudo e começou a minha tortura. Lá fui com elas, capiongo, 
pagar bonde, sorvetes e três cadeiras. Tipo besta. 
 –Aguenta maluco, trouxa, filho de uma puta. 
E contava mentalmente o dinheiro suado e mesquinho. Na sala de projeção a neta de 
d. Aurora abriu um leque enorme em cima das coxas e meteu a minha perna entre as 
dela. Subitamente o rato deixou de roer-me. O que eu estava era indignado. E 
calculava. Três passagens de bonde – mil e duzentos. Três sorvetes – três vezes 
cinco, quinze. E entradas no cinema. As coxas da moça eram frias. Com certeza 
fazia aquilo por hábito. Naquele tempo eu andava como um bode. Mas esfriei 
também. Cinco mil-réis por seis horas de trabalho, à noite, suspensões, multas, o 
jornal indo para cima e para baixo. Era um sofrimento a ideia de que no fim da 
quinzena ficaríamos sem o cobre que estava enganchado. (ibidem, 2013, p.p 47-48). 
 
 

É interessante observar como o autor ratifica a ideia do tipo de pessoas que podem 

frequentar o cinema – símbolo burguês de diversão. Em outro trecho, o narrador Luís da Silva 

se refere a uma personagem, que poderíamos analisar como sua versão feminina, pois se trata 

também de uma assalariada que ganha mal e ocupa o cargo de datilógrafa. Como Luís da 

Silva, ela também não pode ter acesso ao um bem cultural como o cinema:  

[...] Onde estaria a datilógrafa? Bonitinha, com uns olhos de gato que acariciavam a 
gente. E amável, sem fumaças. Quando eu tirava o chapéu, respondia com um 
sorrisinho modesto. O meu desejo era sair de casa, ir procurá-la. Talvez estivesse 
num cinema de arrabalde, com o namorado. Coitadinha. Provavelmente nem 
pensava nisso. O dia inteiro batendo no teclado com os dedos entorpecidos, e 
duzentos mil-réis por mês [...] (ibidem, 2013, p. 106). 

 

Portanto, é certo afirmar que Graciliano Ramos, “aferrado ao seu tempo”, não pôde 

deixar de registrar a grande transformação que ocorrera em razão do advento da tecnologia, 
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sobretudo, como isso influenciou a cultura por meio do cinema. E como isso impactou a vida, 

sob o âmbito político e social, dos viventes das grandes cidades. De fato, essa ideia é 

veiculada pela voz do narrador, quando este participa de um debate (em uma atitude hipócrita, 

pois sua intenção era ofender Marina, filha de seu Ramalho) sobre os “malefícios” ou as 

mudanças culturais e de comportamento acarretadas em função do cinema: 

 – Não se case, seu Luís. Casamento é buraco. O mundo está perdido. 
 – Isso é por causa do cinema, seu Ramalho. O senhor nunca vai lá. É feliz. Nem 
calcula as sem-vergonhezas que há na tela. 
Seu Ramalho baixava a cabeça, pensativo: 
 – Deve ser também por falta de religião. 
 – É. Deve ser também por isso. 
Realmente a minha vizinha desconhecia as igrejas, e isto não me preocupava. 
– O cinema é o diabo, seu Ramalho. O senhor não imagina. São uns beijos safados, 
língua com língua, nem lhe conto. Provavelmente as moças saem de lá esquentadas. 
 – Devem sair, concordava seu Ramalho. Por isso há tanta gente de rédea no 
pescoço.      
– Que rédea! Hoje não há rédea. Um sujeito corre atrás de uma saia, pega a mulher, 
larga, pega outra, e é aquela garapa. 
– Safadeza. 
 – É. Tudo é safadeza. Antigamente essa história de honra era coisa séria. Mulher 
falada não tinha valia. 
 – Nenhuma, exclamava seu Ramalho, cansado, tossindo. E eram vinganças 
medonhas (RAMOS, 2013, p.p 116- 117). 
 

Entretanto, apesar de julgar de maneira machista as mulheres que frequentam o 

cinema, Luís da Silva lembra da sua avó sinhá Germana e a imagina vivendo como uma 

mulher dos tempos modernos, compreendendo que a vida na cidade do progresso requer 

hábitos novos, mudando a vida de todos, inclusive das mulheres também: 

[...] Sinhá Germana só tinha aberto os olhos diante do velho Trajano. Sem dúvida. 
Mas eu queria ver sinhá Germana agora, no cinema, ou correndo as ruas, com uma 
pasta debaixo do braço, e mais tarde no escritório, batendo no teclado da máquina, 
ouvindo as cantigas dos marmanjos. Hábitos diferentes, necessidades novas (ibidem, 
2013, p. 113). 
 

Outra questão apontada na narrativa de Angústia sobre a influência do cinema é 

como ele se transformou em um padrão de referência, impactando o imaginário popular, pois 

a vaidosa Marina compreende que D. Mercedes é seu padrão de beleza, porque ela: “é linda, 

parece uma artista de cinema” (ibidem, 2013, p. 92). 

Para Benjamin (1955, p. 15): 

O que caracteriza o filme é não só a forma como o homem se apresenta perante o 
equipamento de registro, mas também a forma como, com a ajuda daquele, reproduz 
o seu meio ambiente [...] De fato, o cinema enriqueceu o nosso horizonte de 
percepção com métodos que podem ser ilustrados pela teoria freudiana. Há 
cinquenta anos um lapso numa conversa passava, mais ou menos, despercebido. 
Podia considerar-se uma exceção que tal lapso abrisse perspectivas profundas, numa 
conversa que parecia decorrer superficialmente. [...] O cinema, em toda amplitude 
da percepção óptica [...] teve como consequência um aprofundamento semelhante da 
percepção. 
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Por isso, é possível afirmar que Graciliano Ramos utilizou a estética do cinema para 

dar à ação da narrativa uma fluidez e, assim, imprimir, visualmente, o estado interior 

conflituoso e angustiado de Luís da Silva. É como se o autor construísse cenas, para dar 

vivacidade e um lirismo ao cotidiano de inércia e tédio em que vive Luís da Silva, a fim de 

que o leitor pudesse assistir, com mais nitidez, ao drama da vida trágica do protagonista que 

parece saído de um filme. Destacam-se, a seguir, alguns trechos que representam a ideia da 

narrativa/cena: 

Começo a andar depressa, receando encontrar o ponto encerrado. Tolice. 
Provavelmente tudo aquilo se passou num segundo. Tenho a impressão de que uma 
objetiva me pegou, num instantâneo. Ficarei assim com a perna erguida, a pasta 
debaixo do braço, o chapéu embicado. (RAMOS, 2013, p.36). 
 

“Se Marina tivesse a ideia de se banhar ali àquela hora da tarde, eu não lhe veria o 

corpo. Talvez visse apenas uma sombra, como acontece no cinema quando se apresentam 

mulheres nuas [...]” (ibidem, 2103, p. 28). 

[...] Estive olhando sem ler os cartazes do cinema, entrei maquinalmente. O porteiro 
sabe que trabalho na imprensa e não pediu bilhete de ingresso. Na sala de projeção 
fiquei de pé, ao fundo, por baixo da cabina, sem ver a tela. Nunca presto atenção às 
coisas, não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as 
pestanas em cima de um livro, como sou vaidoso e como sou besta! Caminhei tanto, 
e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Podia estar ali a distrair-me com a 
fita. Depois, finda projeção, instruir-me vendo as caras. Sou uma besta [...] (ibidem, 
2013, p. 89). 
 
[...] Na sala de projeção a gente não via a tela. Horas horrivelmente cacetes, em que 
pedaços de duas pessoas se encontravam. Só uns pedaços, os outros estavam longe. 
As pernas da moça eram frias. Onde andaria o pensamento dela? Eu pensava nos 
bancos do passeio, nos sapatos sem sola, no galego do frege, no chefe da revisão 
(ibidem, 2013, p.108). 
 

Conforme se observa nas passagens citadas, é possível admitir que restavam ao 

narrador os sentimentos depressivos e melancólicos, visto que, embora, quando havia fácil 

acesso ao cinema, o narrador não conseguia relaxar e se divertir com as fitas, pois seus 

demônios internos advindos de suas preocupações com o trabalho e as economias o 

perturbavam. Segundo Benjamin (1955, p.14), “O aspecto da realidade, isento de 

aparelhagem, adquiriu aqui o seu aspecto artificial, e a visão da realidade imediata tornou-se 

um miosótis no mundo da técnica.” Em outras palavras, para o narrador de Angústia a visão 

de sua realidade imediata é como a flor miosótis, ou seja, deverá ser sempre lembrada, 

ficando intacta e inerte como uma cena pausada na tela. E sua angústia e dor serão 

repetidamente sentidas e imortalizadas como uma cena que se reproduz repetidas vezes. 

Conforme propõe Benjamin: 
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No cinema, coincidem as atitudes críticas e de fruição do público. Neste caso, a 
circunstância decisiva é que em nenhum outro lugar, como no cinema, a reação 
maciça do público, constituída pela soma da reação de cada de um dos indivíduos, é 
condicionada à partida pela audiência em massa. (BENJAMIN, 1995, p. 14). 
 

Porém, alguns críticos acreditam que Luís da Silva não gostava de cinema, pois este 

teria uma “influência negativa” para os nossos costumes. Em seu artigo O Velho Graça e o 

cinema (2013), o jornalista e crítico de cinema, Luiz Zanin declara:  

“Outro dia, comentando as três obras de Graciliano Ramos adaptadas (Vidas Secas, 
Memórias do Cárcere e São Bernardo), disse algo sobre a relação do escritor com o 
cinema. Na verdade, baseava-me na implicância do seu personagem Luís da Silva, 
em Angústia. Moralista, Luís comenta com seu vizinho, Ramalho, que o cinema é 
uma pouca vergonha [...]” 

 

Contudo, na biografia de Graciliano Ramos, Dênis de Moraes reproduz uma carta de 

13 de maio de 1915 em que o jovem romancista, morando pela primeira vez na capital 

federal, descreve seu encantamento pelo cinema:   

O cinema! Ah! O cinema é uma grande coisa! É quase como o amor – é decantado e 
posto em prática por toda a gente. [...] Aquilo é delicioso. Eu adoro o cinema. [...] 
Decididamente, eu sou doido pelo cinema. Todo mundo gosta de cinema. E se 
alguém o censurar, o vilipendiar em vossa presença, podeis afirmar convictamente 
que esse alguém é despeitado (RAMOS apud MORAES, 2012, p. 44). 
 

Assim, a crítica que Luís da Silva faz ao cinema é a crítica do despeitado, ou ainda, a 

crítica do pequeno – burguês assalariado que não tem acesso aos bens culturais, pois o pouco 

que ganha com o trabalho só supri as necessidades básicas. Não significa que o narrador 

tivesse implicância e não gostasse de ir ao cinema, e sim porque ele compreendia que “todo 

mundo gosta de cinema”, mas o cinema não era para todos e por isso há em seu discurso a 

revolta e a melancolia. 

Pode-se afirmar que Graciliano Ramos, como seu narrador, também fazia parte, em 

sua juventude, dos assalariados miseráveis. De acordo com Moraes (2012, p.42):  

Começou a trabalhar, em 23 de setembro, como foca no Correio da Manhã, 
passando dezoito dias depois a suplente de revisão. Juntando o baixíssimo salário 
com os rendimentos da fazendola que o pai periodicamente lhe remetia, dava para ir 
levando, em economia de guerra. Trabalhava de nove horas da noite até duas de 
madrugada. [...] Acordava ao meio – dia, engolia um copo de leite com pão torrado, 
acalmando o estômago até sete da noite, quando jantava.    
Como suplente, só assumia a revisão das provas tipográficas se o titular faltasse ou 
se o serviço acumulasse. Uma chatice [...]  

 
Em carta reproduzida em sua biografia, Graciliano Ramos desabafa: “Eu continuo a 

passar aqui uma vida mais ou menos estúpida. [...] Um horror! Trabalha-se pouco, ganha-se 

pouco, dá-se afinal com os burros na água, com todos os diabos.” (RAMOS apud Moraes, 

2012, p. 42). Logo, pode-se comparar esse desabafo com o do próprio narrador de Angústia. 
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Desse modo, é possível imaginar que ir ao cinema deveria ser a válvula de escape 

para muitos trabalhadores que passavam dias e horas fatigados e oprimidos por um trabalho 

maçante, destituído de sentido e de humanidade. Em 1936, era lançado o que é considerado 

até hoje um dos melhores filmes do cinema mundial: Tempos Modernos, de Charles Chaplin. 

Porém, no mesmo ano, Graciliano Ramos era preso arbitrariamente, tendo finalizado Angústia 

alguns meses antes.  

O filme traz como protagonista o operário assalariado, representado pelo personagem 

Carlitos, que também é oprimido pelo trabalho autômato e alienante. Por meio da ironia, 

Carlitos é transformado em máquina, personificando o conceito de “autoalienação”, o levando 

ao esgotamento físico e mental a ponto de ter que ser internado em uma clínica. 

Assim, é possível tecer algumas comparações entre os dois protagonistas. Ambos 

viviam em um tempo histórico difícil, culminado pela crise econômica de 1929 que afetou o 

mundo. Pode-se afirmar que o filme Tempos Modernos como o romance Angústia focaliza a 

crítica ao capitalismo representado pelo modelo de industrialização, onde o trabalhador 

assalariado miserável e o operário são suprimidos e emparedados pelo poder do capital. 

Há também nas duas obras a representação da luta contra a reificação da 

subjetividade, levando os protagonistas à loucura, pois ambos compreendem que o trabalho 

deveria ser promovido pelo talento e pela escolha de cada um. Isto é, ganhar a vida fazendo o 

que gosta, de acordo com o talento e as potencialidades. Luís da Silva acreditava que poderia 

pagar as contas por meio de seu talento de literato e Carlitos com o seu involuntário talento de 

fazer as pessoas rirem. Mas, foram impedidos de exercerem suas habilidades, em razão do 

modelo de trabalho opressor e alienante. 

Contudo, Luís da Silva não é Carlitos. O personagem de Charles Chaplin, mesmo 

tendo enlouquecido e perseguido pelas adversidades, não foi tomado pelo sentimento de 

desespero, angústia e fracasso. Ele não desistiu de sorrir para a vida. Ao contrário de Luís da 

Silva, que não conteve a supressão de sua subjetividade, se tornando um ser desagregado e 

desistindo do sonho de ser um literato e intelectual renomado. Mas, por que, talvez, não era 

tão talentoso quanto o palhaço herói? E, na verdade, o narrador seria um escritor pobre-diabo? 

Portanto, ao percorrer a trajetória que culminaria na desagregação de Luís da Silva e 

refletindo sobre como a divisão do trabalho, por meio da dominação e autolienação, formou o 

caráter do narrador para a deterioração de sua humanidade, compreende-se que o narrador de 

Angústia desistiu de sonhar, desistiu de sorrir e de lutar diante das adversidades. Pode-se 

intitular Luís da Silva de fracassado? Sem dúvida ele não é Carlitos, uma vez que personifica 
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a parte desagregada, incapaz de amar e de se sentir humano. Por isso, ainda hoje, faz-se 

necessário ser como o palhaço herói de Chaplin, que, apesar de tudo, soube sorrir e sonhar 

com um mundo mais justo e melhor, mantendo vivo o que há de humano em cada indivíduo. 

 

 

CAPÍTULO II – O DISCURSO DO NARRADOR DE ANGÚSTIA 

 

É fato que o narrador Luís da Silva já foi analisado pela crítica especializada e por 

aqueles que admiraram e admiram o discurso ficcional elaborado por Graciliano Ramos na 

obra Angústia. Entretanto, é significativo ressaltar que, entre as diferentes análises da crítica 

sobre Angústia, não “há um estudo sistemático sobre o romance que leve em conta a função 

do narrador personagem e o modo como ele configura toda a trama [...]” (PAULA, 2013, p. 

88).  

Sendo assim, o presente capítulo desenvolve um estudo sobre o lugar sócio -histórico 

de onde Luís da Silva, o narrador de Angústia, enuncia seu discurso. A referida análise 

procura compreender de modo mais profundo as posições assumidas pelo narrador 

personagem no âmbito da obra, além de avaliar como seu discurso foi formado do ponto de 

vista social e existencial. 

2.1– O discurso do narrador sob a perspectiva social 
 
 

[...] Assaltava-me o desejo de ver Julião Tavares sujo de azeite e carvão, recebendo 
na cara as faíscas da fornalha. Por que não? Derretendo as banhas. Inútil, 
preguiçoso, discursador. Canalha (RAMOS, p. 101, 2013). 

 
 

Pode-se afirmar que os escritores da geração de 1930 inauguraram o que se 

convencionou chamar de romance moderno brasileiro, porque delinearam a contradição de 

nossa cultura, expondo em seus romances a dualidade marcada pelo conflito entre o moderno 

e o arcaico; o novo e o antigo; a cidade e o campo. Na introdução do livro Graciliano Ramos 

em seu tempo – O meio literário na era Vargas (2011), Florent afirma: 

Para a história do Brasil, os anos trinta representam uma etapa decisiva, causada 
pelo desenvolvimento industrial e pelo estabelecimento de novas relações de força 
entre as diversas tendências políticas, fatores que marcam até hoje a organização da 
sociedade brasileira. Ora jamais o meio literário pareceu tão atuante quanto nesta 
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época, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista social e político [...] 
(FLORENT, p. 11, 2011). 

Considerado o romancista que mais interpreta a vida em seu sentido mais humano. Isto 

é, “o romancista que exibe o humano que existe na vida do homem de todos os lugares” 

(FILHO, 2013, p. 243). Graciliano também é escritor consciente de seu tempo histórico. Por 

isso, não é possível pensar em sua produção literária sem contextualizar as transformações 

político-sociais que ocorreram a partir da Revolução de 30 e que mudaram para sempre os 

rumos do país.  

 De fato, Moraes ratifica a ideia de que:  

Ao lado da intenção recorrente de examinar o psiquismo humano, Graciliano capta a 
atmosfera exterior sombria da primeira metade da década de 1930, transformando a 
província em microcosmo dos conflitos que assolavam o Brasil e o mundo, com a 
ascensão do fascismo, a recessão brutal após a crise de 1929 e as contradições que 
marcavam a transição da sociedade semicolonial brasileira para a etapa capitalista. 
(MORAES, 2012, p. 102). 

Todavia, não se pode reduzir a produção literária de Graciliano Ramos a um simples 

retrato do painel social brasileiro, porque sua obra “explicita uma visão de romance centrada 

na exploração das experiências do indivíduo / [Por isso], o romancista é reconhecidamente um 

autor atípico do regionalismo do seu tempo” (BUENO, 2012, p. 24). O autor constrói o 

discurso ficcional de Angústia em tom pessimista baseado em um sistema de mundo, em que 

a predominância do dinheiro dita as normas, levando sujeitos como Luís da Silva ao 

desespero, a viverem sob tensão, cujos medos e aflições se devem aos motivos mais prosaicos 

e sem nenhum heroísmo - medos de dívidas e de aluguéis não pagos. A tensão em torno da 

miséria econômica faz com que Luís da Silva assuma uma posição ética contrária aos valores 

da sociedade, pois vislumbra como solução a morte de Julião Tavares. 

Porém, o discurso ficcional de Graciliano “não resvalava no discurso determinista do 

marxismo vulgar, que reduz as criações culturais a simples reflexos da base econômica” 

(BUENO, 2012, p. 197). Em outras palavras, o romancista retratava o cotidiano de miséria da 

baixa classe - média burguesa, em um movimento contrário aos proclames de progresso e 

modernidade, os quais a classe dominante capitalista brandia.  

 Por isso, o pessimismo na narrativa de Graciliano Ramos deve ser considerado sob a 

perspectiva do “ódio positivo” (GIMENEZ, 2012, p. 86). Nessa concepção, o ódio de Luís da 

Silva o transforma em pedra de resistência, em esperança mínima de uma consciência que luta 
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contra a cegueira da sociedade, contra a atrofia social. Porém, o fracasso é iminente, pois Luís 

da Silva “é um parafuso insignificante na máquina do Estado” (ibidem, 2012, p. 85). 

Assim, o romance Angústia demonstra a impossibilidade de ascensão econômica do 

sujeito, metaforizado pelo símbolo do pobre-diabo. Nesta condição, não lhe é facultado ter 

acesso às vantagens restritas à classe social dominante capitalista.  

Pode-se afirmar que Angústia apresenta as contradições do homem urbano da baixa 

classe - média, refletindo sobre a conjuntura político-social da sociedade brasileira capitalista 

do início do século XX. Também reflete a transição (traumática) de uma sociedade colonial, 

em que não houve uma economia integrada ao desenvolvimento do progresso e que estivesse 

coeso a uma burguesia autônoma e independente das antigas oligarquias. “Neste contexto, 

surgem alguns fenômenos políticos especificamente brasileiros, tais como o coronelismo, o 

tenentismo, e mais tarde, o trabalhismo”. (FLORENT, 2011, p. 19). Logo, constituiu-se uma 

economia pré-capitalista fragmentada que, consequentemente, não formou uma vida pública 

democrática. Desse modo, não conseguiu formar a ideia de cidadania, de cidadãos que 

agregam interesses tanto da vida pública como da privada, mantendo o equilíbrio entre essas 

duas instâncias, priorizando, assim, o bem coletivo.  

De acordo com Paula: 
 
Como no Brasil o cytoen não existiu, a nova classe média, preocupada com 
interesses próprios, se fortalece mantendo relações cordiais com as antigas classes 
dominantes, resultando na diminuição do pequeno-burguês a simples mecanismo da 
produção capitalista, isto é, os que estavam à margem desse sistema eram 
progressivamente impossibilitados de reação e participação efetiva nos benefícios 
possíveis que o capitalismo proporcionou. (PAULA, 2013, p. 79). 

 
Assim, Graciliano Ramos tece a narrativa sobre a vida de um pequeno burguês, que 

vive em um período de profundas transformações sócio - históricas em seu país. E se sente 

deslocado diante das relações que não consegue constituir, restando-lhe a solidão e a apatia 

em relação ao seu mundo histórico. Por isso, “em Angústia a composição estrutural permite 

visualizar a representação da restrição do homem à sua subjetividade, ao mesmo tempo 

possibilita situá-lo num momento concreto de nossa história.” (ibidem, 2013, p. 79). 

De fato, é possível vislumbrar em Angústia a construção objetiva do sujeito Luís da 

Silva, na qual são delineados todos os seus recalques e complexidades. E na qual o aspecto 

psicológico representado pelas imagens de frustração e isolamento do narrador está associado 

diretamente à derrota socialmente condicionada por sua miséria econômica. Pois: 

Luís da Silva é fruto da sociedade rural em decadência, pertencendo a dois mundos 
com os quais não consegue se identificar. O passado de desagregação da família 
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ruralista a que pertence e o presente urbano em que se insere não lhe trazem 
qualquer segurança ou compensação (BRAYNER, 1977, p. 209). 
 

 O romancista pôde construir uma narrativa que, representasse a dialética entre o 

sujeito/consciência e o objeto/realidade social, permitindo ao leitor uma reflexão sobre a 

questão existencial do sujeito em consonância com seu momento histórico.  

É certo afirmar que Graciliano Ramos retrata os anseios da “sociedade brasileira [que] 

passa a desejar um modo de vida urbano, impregnado de modernidade e progresso, deixando 

com secreta nostalgia a vida rural para trás” (FLORENT, 2011, p.19). 

É evidente que, o narrador de Angústia representa a nostalgia da vida rural, representa 

a imagem dos sertanejos que “podem ter por dentro a cartucheira e os molambos, mas 

exteriormente são criaturas vulgares, sem nenhum pitoresco” (RAMOS, 2012, p.115). 

Portanto, Luís da Silva representa a figura do ‘joão-ninguém’. É somente mais um Silva 

dentre vários na multidão. 

Na coletânea Garranchos, Graciliano Ramos (2012, p. 116) descreve a pretensão dos 

sertanejos que foram tentar a vida na cidade grande, foram ver o progresso de perto e 

“regressaram muito sabidos, estranhando tudo, falando difícil, desconhecendo os amigos, 

ignorando os nomes dos objetos mais corriqueiros, confundindo bode com onça.” Isto é, eles 

regressaram iludidos com a possibilidade de se tornarem um Julião Tavares. Contudo, não se 

trata como salienta Carpeaux (2013, p. 338) do clichê sobre Graciliano ter sido na mocidade 

um frustrado sertanejo culto. Trata-se de um intelectual que critica a cidade, a mesma que 

arruína os homens.  

Durante a leitura de Angústia, é perceptível o sentimento negativo do narrador Luís da 

Silva em relação à cidade, porque usa em seu discurso termos que denotam sentimentos de 

desconforto, solidão, desolação e falta de perspectivas. Desenhando para o leitor o retrato de 

desagregação em que está encarcerado. As citações abaixo transcrevem a ideia, os grifos são 

meus:  

[...] Rolam bondes para a cidade, que está invisível, lá em cima, distante. Vida de 
sururu. [...] O calor aqui também é grande demais. E faltam plantas. Apenas, um 
pouco afastados, coqueiros cambúzios, perfilados, como se esperassem ordens. 
Cidade grande, falta de trabalho. O meu quarto ficava junto à escada, e à noite o 
cheiro do gás era insuportável (RAMOS, 2013, p. 25). 

 
Como a cidade me afastara de meus avós! O amor para mim sempre fora uma 
coisa dolorosa, complicada e incompleta (ibidem, 2013, p.111.) 

 
[...] 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 (ibidem, 2013, p.196). 
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 O discurso de Angústia retrata a imagem do “sertanejo desarraigado, levado do 

mundo primitivo, imóvel, para o mundo do movimento” (CARPEAUX, 2013, p. 339). E, que 

ao mesmo tempo, recebe a alcunha de vagabundo. Para o crítico: 

Esta vagabundagem é o aspecto sociológico do egoísmo do sonho quando se choca 
com a realidade. E o desejo violento do vagabundo de restabelecer-se na terra. Quer 
realmente voltar aos avós. Voltar à imobilidade, à estabilidade do mundo primitivo. 
E para atingir este fim, deve antes destruir o mundo da agitação angustiada, na qual 
está preso (ibidem, 2013, p. 339). 
 

Graciliano Ramos traz à tona as contradições de um país que almeja o progresso e a 

modernidade, que tem jardins, piano, máquinas de escrever, mas não constrói hospitais e 

escolas. Critica a alienação dos que “trabalham pouco, pensam pouco. Mas querem progresso, 

o progresso que veem, encantados, nas fitas americanas”. (RAMOS, 2012, p. 116). Por isso, o 

autor questiona e revela a nostalgia do passado rural, revelando o desejo por uma vida mais 

simples e inocente. Pois a cidade pui, suja e torna os homens em molambos:  

Para que esse bando de coisas de nomes esquisitos? Não era melhor que 
continuássemos a cultivar o terço, o reisado, o pastoril, a quadrilha, a cavalhada, o 
bozó pelo Natal, as sortes em noite de S. João? Isto é nosso e é barato. O resto é dos 
outros e caro. [...] Dentro em pouco estarão todos no sertão falando inglês. Mas nós 
não somos ingleses... (ibidem, 2012, p.117). 
 

A passagem a seguir, transcreve a ideia de idílio e de liberdade em um mundo em que 

o narrador Luís da Silva sonha em ser ele mesmo. Deseja permanecer em sua autenticidade, 

mesmo que seja como um selvagem: 

A porta escancarada convidava-me a abandonar tudo, a sair sem destino [...] Os 
meus passos me levariam para oeste, e à medida que me embrenhasse no interior, 
perderia as peias que me impuseram, como a um cavalo que aprende a trotar. 
Tornar-me-ia de novo meio cigano, meio selvagem, andaria numa corrida 
vagabunda pelas fazendas sertanejas, ouviria as cantigas dos cantadores e as 
conversas das velhas nas fontes, veria à beira dos caminhos estreitos pequenas 
cruzes de madeira, as mesmas que vi há muitos anos, enfeitadas de flores secas e 
fitas desbotadas. (RAMOS, 2013, p. 87) 

 
 Para Carpeaux (2013, p. 339), pode-se explicar o ódio balzaquiano de Graciliano/ 

Luís da Silva ao mundo burguês, representado pelo signo da cidade. De fato, esta impõe aos 

sujeitos peias que os impedem de andar com os próprios pés, os seja, os impedem de ter 

autonomia. E por meio da exploração desses sujeitos (sertanejos e pequenos burgueses), 

homens como Julião Tavares (homens da cidade/capitalistas) conseguem estabilidade 

econômica, acúmulo de capital, reconhecimento e respeito. Portanto, trabalhando com a 

realidade brasileira, Graciliano Ramos narra a vida de homens concretos e sociais que vivem 

em uma realidade concreta de miséria econômica, exploração e opressão.  
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Segundo Paula (2013, p. 79): “Graciliano Ramos consegue com seu romance mais 

introspectivo uma interpretação artística das consequências do capitalismo nas relações 

humanas e demonstra a situação de desespero e solidão de um típico pequeno-burguês 

brasileiro.” Entretanto, de acordo com Messa (2002, p. 45), Graciliano Ramos imprime em 

seu narrador pequeno - burguês “o sentimento de superioridade em relação à humanidade”. 

Na verdade, Luís da Silva vê os homens como seres sujos, feios, incapazes e mesquinhos, mas 

não é capaz de enxergar esses mesmos defeitos em si mesmo.  

Além disso, está cercado por uma burocracia sufocante advindo do trabalho alienante, 

que o diminui, que o lembra a todo instante que é só mais um “homenzinho da repartição”. 

Compreende que para voltar a ser grande, ou seja, que para manter sua superioridade, deverá 

matar. Assim, Luís da Silva, no ato do assassinato, confessa ao leitor: “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” (RAMOS, 2013, p. 196). 

É evidente que o narrador vislumbra a superioridade e sente até alegria no ato do assassinato, 

porque não é mais um homenzinho da repartição e do jornal. Agora, não exerce as ocupações 

que o desagregam, exerce a sua individualidade. E sente o poder e a força por não ser mais 

um objeto e sim é, novamente, humano. Acredita de modo ilusório que por meio da morte terá 

a liberdade e retomará a sua superioridade. Assim, Graciliano Ramos transcreve para o 

discurso do narrador angustiado as consequências do capitalismo, que através do trabalho 

torna o pequeno - burguês em um ser desagregado, em função da reificação de sua 

humanidade. 

 O discurso do narrador de Angústia transcreve a voz do sujeito inserido em um 

presente vazio, inacabado. E por isso é invadido pelo passado longínquo, desfocado, que não 

lhe diz mais nada. Trata-se do ser desagregado, que não consegue se situar no seu tempo e no 

ambiente social. Logo, por meio de seu discurso, é revelada a posição ideológica desse sujeito 

consciente de sua inadequação ao seu destino e à sua situação. Por isso, não consegue realizar 

todas as suas potencialidades, não se tornando aquilo que almejava: ser reconhecido e 

respeitado como literato e intelectual.  

Assim, o discurso do narrador Luís da Silva revela a experiência complexa do sujeito 

impossibilitado de exercer sua arte literária, tendo que se sujeitar à insígnia de “criaturinha 

insignificante”. Em suma, a fala, a palavra do narrador de Angústia grita a dor e o sofrimento 

do ser reificado, que mesmo lutando ou matando não conseguirá mudar o destino de ser 

pobre-diabo. 
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2.2 O discurso do narrador pela perspectiva existencial. 

“O inferno são os outros!”  (SARTRE, p. 23, 1944). 
 

Pode-se afirmar que, a obra Angústia: “romance movido pela angústia da existência 

[é] narrado por um ser desajustado consigo mesmo e com o mundo” (BRANDÃO, 2013, p. 

120).  

Para Sartre (1970, p.5), “o homem é angústia” porque está condenado à liberdade, uma 

vez que é responsável pelo seu próprio destino. O ser humano é o único ser vivo consciente de 

sua existência. Contudo, o homem urbano se sente alienado em um mundo sem sentido e 

vazio.  Assim, o narrador de Angústia tentará forjar outra vida por meio da morte de seu 

inimigo. Mas tudo é inútil e ilusão em sua existência.   

Não se pode ter uma visão reducionista acerca da obra Angústia, pois não se trata de 

uma história simplesmente passional, em que elementos recorrentes das histórias de amor 

como, amante traído e um crime cometido por ciúme e vingança descrevem a trama da vida 

do narrador Luís da Silva. Para Candido (1992, p. 34) trata-se de um “livro fuliginoso e 

opaco”. Tendo como espectro dessa fuligem o narrador Luís da Silva que é definido pelo 

crítico como o estudo completo da frustração. Em outras palavras, “um ser frustrado violento, 

cruel, irremediável, que traz em si reservas inesgotáveis de amargura e negação” (ibidem, 

1992, p. 34).  

Também no discurso de Luís da Silva é traduzida “a materialização do homem 

dilacerado” (ibidem, 1992, p. 82). Pois, existem dois sentimentos paradoxais em Luís da 

Silva: ao mesmo tempo, anseia por uma vontade de viver, porém nutre um desejo de 

aniquilação. Desse modo: 

Passam a colidir no mesmo indivíduo um ser social, ligado à necessidade de ajustar-
se a certas normas convencionais para sobreviver, e um ser profundo, revoltado 
contra elas, inadaptado, vendo a marca da contingência e da fragilidade em tudo e 
em si mesmo. Daí a incapacidade de viver normalmente e o nascimento de culpa, ou 
autonegação. (ibidem, 1992, p-p. 81-82). 
 

Logo, esse homem dilacerado culminará “na formação de uma alma exterior que 

adquire realidade e projeta o desdobramento do ser” (ibidem, 1992, p-p. 82-83). Como se vê, 

de acordo com o crítico, o que se tem em Angústia é uma espécie de homem duplicado. E 

assim, em certo sentido, o comerciante Julião Tavares seria o duplo de Luís da Silva. Isto é, 

ele encarna a parte triunfante que Luís da Silva almeja ser. Por isso, o narrador 
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simultaneamente tem repulsa e inveja de seu opositor, porque Julião Tavares representa a 

ambição fracassada de Luís da Silva, uma vez que possui posição social e ousadia. Entretanto, 

o narrador tem repulsa da cara balofa, estúpida e inútil do burguês. 

Há em Angústia uma atmosfera de fatalidade - ou na concepção de Paula (2013, p. 15) 

“um realismo trágico” – que deforma e dilacera a integridade do mundo, sobretudo, por causa 

dos problemas do Eu. Logo, a realidade é transformada e projetada pela autoanálise crítica ou 

consciência intranquila e por isso angustiada de Luís Silva. 

Pode- se dizer, também, que há uma atmosfera de inquietude no romance de 

Graciliano como as inquietudes relatadas por Antonio Candido no texto Inquietudes da 

Poesia de Drummond de 1965. Segundo o crítico, na visão poética de Drummond em que 

utiliza metaforicamente os olhos do boi no poema “Um Boi Vê Os Homens”, os homens são 

analisados pelo animal ruminante e ‘irracional’ como: “frágeis, agitados, constituídos de 

pouca substância, preocupados por coisas incompreensíveis, incapazes de viver em comunhão 

com a natureza, ficam tristes e, por isso, cruéis” (CANDIDO, 1965 p. 69). As inquietudes 

desses sujeitos (Luís da Silva e o eu - lírico do poema de Drummond) são incapazes de aderir 

à vida ou se adaptarem, aumentando as barreiras entre o próprio eu e a vida. Essas inquietudes 

representam o estado de espírito de um eu “retorcido” que só pode amar de uma “maneira 

retorcida”. Assim, o eu é: 

[...] expresso pela primeira pessoa nos versos de Drummond. Os homens que 
turbam a contemplação do boi são, como aquele eu, “enrodilhados”, “tortos”, 
“retorcidos” – para usar os epítetos com que o poeta designa a inadequação e, em 
consequência, o movimento de volta para si (ibidem, 1965, p. 70). 
 

Por isso, o amor “retorcido” que Luís da Silva nutre por Marina é um amor baseado 

no ciúme e em uma tensão sexual frustrada, porque o narrador não consegue alcançar, além da 

realização profissional, também a satisfação sexual e amorosa. Segundo Moraes (2012, p.56) 

“O personagem principal Luís da Silva era neurótico e possessivo como Paulo Honório – e 

como este cometeria um assassinato.” Entretanto, por que Luís da Silva não matou a amada? 

Talvez, por saber que ela o tem em suas mãos e se sente humilhado? Assim, o narrador 

descreve sua relação “enrodilhada” com Marina: 

Nesse ambiente empestado Marina continuava a oferecer-se negaceando. 
Conservava-me preso, fazendo gatimanho, esticando a saia estreita que lhe mostrava 
bem as coxas e as nádegas. 
 - Marina, esse procedimento é incorreto. Por que não me larga? Dê o fora, desocupe 
o beco. 
- Está roendo courana. Coitadinho dele (RAMOS, 2013, p. 97). 
 

Pode-se afirmar que há uma diferença entre esses dois protagonistas neuróticos. Ao 

contrário de Paulo Honório, o narrador de Angústia consegue ver no outro a sua própria 
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miséria, pois Marina era uma miserável como ele. Logo, matará aquele que não consegue 

enxergar como igual. Portanto, “a miséria dos outros é a sua [surgindo] uma vaga 

fraternidade” (CANDIDO, 1992, p. 36). Fraternidade que o ligará à Marina, contudo, apesar 

de sentir uma “vaga fraternidade,” o narrador declara: 

[...] O amor para mim sempre fora uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. Se 
Marina voltasse... Por que não? Se voltasse esquecida inteiramente de Julião 
Tavares, seríamos felizes. Absurdo pretender que uma pessoa passe a vida com os 
olhos fechados e vá abri-los exatamente na hora em que aparecemos diante dela. 
Nu, deitado de costas na cama de ferro, esfregava-me no colchão estreito e coçava-
me, mordido pelas pulgas [...] (RAMOS, 2013, p. 111). 
 

Mordido pelas pulgas, pelo ciúme ou pelo recalque, quem sabe pelos três, só resta a 

Luís da Silva escutar através das paredes o amor de seus vizinhos, o qual ele condena de 

forma moralista. Esse comportamento é bem típico de alguém que não consegue ser amado e 

só lhe resta conviver com seus “demônios” interiores. Assim, de acordo com Candido (1992, 

p. 37) a “tensão dramática do sexo reprimido percorre quase todas as páginas. Luís tem a 

obsessão da intimidade dos outros. Fareja safadezas, vê em tudo manifestações eróticas e 

vestígios de posse.” 

Por isso, o narrador com sua sexualidade reprimida exorcizará seus tormentos 

íntimos através das paredes de seus vizinhos:   

[...] O quarto de d. Rosália ficava paredes-meias com o meu. [...]. Agora se 
distinguiam palavras claras: - "Bichinha, gordinha..." 
Não sei como aquelas criaturas se podiam amar assim em voz alta, sem ligar 
importância à curiosidade dos vizinhos. D. Rosália resfolegava e tinha uns espasmos 
longos terminados num ui! medonho que devia ouvir-se na rua. Antes desse uivo 
prolongado o homem soltava palavrões obscenos. Parecia-me que o meu quarto se 
enchia de órgãos sexuais soltos, voando. A brasa do cigarro iluminava corpos 
atracados, gemendo: - "Bichinha, gordinha...” - Ui!" Na escuridão a parede estreita 
desaparecia. Estávamos os três na mesma peça, eu rebolando-me no colchão estreito, 
picado de pulgas, respirando o cheiro de pano sujo e esperma, eles agarrados, 
torcendo-se, espumando, mordendo-se [...] (RAMOS, 2013, p-p 111- 112). 
 

A questão do drama da frustração do personagem Luís da Silva, apontada por 

Candido, tenta explicar o motivo da “consciência estrangulada” do narrador em razão de sua 

condição sexual. Para o crítico há vários aspectos sexuais que determinam a condição do 

narrador. O primeiro seria o isolamento que já começa em sua infância: “Sempre brinquei só. 

Por isso cresci assim besta e mofino” (RAMOS, 2013, p. 125).  Depois, seus sonhos e desejos 

na infância nunca se realizaram na mocidade. Além também, de sua condição de “Pobre, 

vagabundo, humilhado, [que] vive sem mulheres, represando luxúria” (CANDIDO, 1992, p. 

37). E por último, quando pensa que encontrou o seu amor, mesmo que este seja “retorcido”, 

aparece Julião Tavares e enterra de vez todos os seus sonhos e desejos. E deixa-o “na angústia 

maior do ciúme, alimentado pelo desejo insatisfeito” (ibidem, 1992, p. 37). 
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Logo, “o problema do recalque e o consequente sentimento de frustração estão 

marcados por três símbolos fálicos: as cobras da fazenda do avô, os canos de água de sua casa 

e a corda que enforca Julião Tavares” (ibidem, 1992, 37). Entretanto, os símbolos fálicos se 

transformam em instrumentos mortais: a cobra como a imagem que o aterroriza desde a 

infância, quando a viu enrolada no pescoço do velho Trajano, seu avô, e que quase o matou. A 

imagem do cano que configura uma arma mortal para a cabeça doentia de Luís da Silva: “Um 

pedaço daquilo é uma arma terrível.” (RAMOS, 2013, p.103). Por fim, a corda como o 

instrumento que dá cabo à sua obsessão pela morte de Julião Tavares. Embora, num primeiro 

momento tenha se enchido de horror, pois pressentia a utilidade macabra desse instrumento, 

não pôde conter sua ideia insana que o fez confundir a corda com a cobra. E é nesse momento 

de alucinação que comete o assassinato. Portanto, matar Julião Tavares com a corda significa 

libertar a energia frustrada da sua virilidade. Uma vez que, a morte de seu opositor é a 

afirmação da virilidade de Luís da Silva. Assim: 

A violenta fixação fálica está diretamente ligada ao tom do sexo recalcado, ao 
abafamento psicológico do livro. O menino que viveu sozinho, o adolescente sem 
amor insatisfeito [...] entrando em conflito com a consciência de recalcado, o 
interioriza, inabilitando-o para relações normais, e o leva, num assomo de desespero, 
a matar Julião (CANDIDO, 1992, p. 38). 

 
Sonho, vida, amor e morte elementos que formam um hiato e que desagregam o 

mundo de Luís da Silva. Mundo em que só lhe resta a angústia de existir e passar a vida 

mastigando vidros. Por isso, o eu “retorcido” de Luís da Silva imprime suas inquietudes 

advindas de sua frustração por não conseguir ser realizar profissionalmente e amorosamente. 

A frustração o lembra a todo instante a confusão e o fracasso que é a sua vida em todas as 

instâncias. Então, o que esse ser “retorcido” consegue sentir são apatia e angústia sem 

nenhuma lufada de esperança: 

[...] Tudo aquilo era uma confusão, em que avultava a ideia de reaver Marina. Mais 
de um mês, quase dois meses em intimidade com o outro. Procurei por todos os 
meios uma nova aproximação. O despeito, a raiva que senti naqueles dias 
compridos, uns restos de amor próprio, tudo se sumiu. À tarde voltava a sentar-me 
na espreguiçadeira, abria um livro. Marina ausente. Deitava-me, fingia dormir, 
ficava uma hora espiando o quintal vizinho através das pestanas meio cerradas. [...] 
Às vezes, passos apressados revelavam-me a presença de Marina. Eu tinha vergonha 
de abrir os olhos, e quando me decidia a acordar, já ela estava longe. Erguia-me 
irritado. Perdendo ali, como 
um rapazinho, momentos preciosos! Esforçava-me por acreditar que os meus 
momentos eram preciosos (RAMOS, 2013, p-p 115, 116). 
 

Além da inquietude do sentimento do eu “retorcido”, do “enrodilhado” que é torcido, 

maltratado e empurrado para o abismo do fracasso, há, também, a inquietude advinda do 

sentimento desagradável da experiência de se viver em um ambiente inóspito, sujo, ocre e 
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degradante. Muitas manifestações de inquietudes são expressas por imagens que aludem “à 

náusea, à sujeira, ou o mergulho em estados angustiosos de sonho, sufocação e, no caso 

extremo, sepultamento, chegando ao sentimento da inumação da vida” (CANDIDO, 1965 p-p. 

72-73). 

 Essa inquietude nauseante é expressa em várias passagens do romance Angústia em 

que o narrador relata ao leitor como (sobre)vive em seu lar sujo e angustiante:  

O que eu devia fazer era mudar de casa. Esta é inconveniente, cheia de barulhos, 
parece mal-assombrada. Os ratos não me deixavam fixar a atenção no trabalho. Eu 
pegava o papel, e eles começavam a dar uns gritinhos que me aperreavam. Tinham 
aberto um buraco no guarda - comidas, viviam lá dentro, numa chiadeira infernal. 
Às vezes havia um cheiro de podridão. [...] Os miseráveis escolhiam para sepultura 
as obras que mais me agradavam. Antes, porém, faziam um sarapatel feio na 
papelada. Mijavam-me a literatura toda, comiam-me os sonetos inéditos. Eu não 
podia escrever (RAMOS, 2013, p. 99). 
 

A imagem dos ratos, da sujeira é recorrente, principalmente, quando o narrador 

descreve o seu lar que não é nada doce, pois sente repulsa e sabe que seu horizonte ou seu 

futuro não vai além do seu quintal cheio de monturos, de estercos e águas estagnadas como é 

a sua própria vida: 

O meu horizonte ali era o quintal da casa à direita: as roseiras, o monte de lixo, o 
mamoeiro. Tudo feio, pobre, sujo. Até as roseiras eram mesquinhas: algumas rosas 
apenas, miúdas. Monturos próximos, águas estagnadas, mandavam para cá 
emanações desagradáveis [...] (ibidem, 2013, p. 51). 
 

Segundo Candido (1992, p. 36), “nojo, inércia e desespero são características de Luís 

da Silva, mas se estendem por todo o livro porque ele assimila o mundo ao seu mundo interior 

[...] todos se dispõem como projeção dele próprio”. Logo, ele verá o mundo como um 

monturo, onde a lama e a sujeira constituem a vida dele e de todos que o cercam e não 

somente a imundície faz parte do cotidiano ou da vida exterior, mas, sobretudo, está enraizada 

na alma do narrador e de suas projeções.  

É evidente na obra de Graciliano Ramos a imagem dos “estados angustiosos de 

sonho e sufocação” que oprimem o narrador Luís da Silva: 

[...] o barulho dos ratos no armário dos livros, o ranger de armadores, silêncios 
compridos. Eu escorregava nesses silêncios, boiava nesses silêncios como numa 
água pesada. Mergulhava neles, subia, descia ao fundo, voltava à superfície, tentava 
segurar-me a um galho. Estava um galho por cima de mim, e era-me impossível 
alcançá-lo. Ia mergulhar outra vez, mergulhar para sempre, fugir das bocas da treva 
que me queriam morder, dos braços da treva que me queriam agarrar [...] (RAMOS, 
2013, p. 222). 

 
Esta passagem também imprime o estado onírico e de insanidade no qual Luís da 

Silva é envolvido durante toda a narrativa: 
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Um rumor enchia-me os ouvidos, burburinho que ia crescendo e me dava impressão 
de que a casa, a cidade, tudo, caía lentamente. As paredes se desmoronavam como 
pastas de algodão. E no ruído confuso surgiam sons que me arrastavam à realidade: 
o tique-taque do relógio, o apito do guarda-civil, o canto de um galo, um miar de 
gato no telhado. Essas notas familiares me exasperavam. Queria deixar-me embalar 
pelo rumor abafado e dormir. Impossível (ibidem, 2013, p. 210). 
 

Logo, o protagonista admite que viver na prisão, caso fosse descoberto o seu crime, 

não seria tão ruim quanto continuar vivendo em uma casa nauseante, cheia de ratos que mijam 

em sua literatura. Prefere a cadeia a continuar vivendo em um quintal com estercos, sem 

horizonte e sem futuro:  

A vida na prisão não seria pior que a que eu tinha. Realmente as portas ali são 
pretas e sujas, as grades de ferro são pretas e sujas, os móveis são pretos 
e sujos. É o que me amedronta. Aquele bolor, aquele cheiro e aquela cor 
horríveis, aquela sombra que transforma as pessoas em sombras, os movimentos 
vagarosos de almas do outro mundo, apavoravam-me. Não posso encostar-me às 
grades pretas e nojentas. Lavo as mãos uma infinidade de vezes por dia, lavo as 
canetas antes de escrever, tenho horror às apresentações, aos cumprimentos, em que 
é necessário apertar a mão que não sei por onde andou, a mão que meteu os dedos 
no nariz ou mexeu nas coxas de qualquer Marina. Preciso muita água e muito sabão. 
Viver por detrás daquelas grades, pisar no chão úmido, coberto de escarros, 
sangue, pus e lama, é terrível. Mas a vida que levo talvez seja pior. Não tinha 
medo da cadeia. Se me dessem água para lavar as mãos, acomodar-me-ia lá 
(RAMOS, 2013, p. 162). 
  

Nota-se o uso dos termos grifados que denotam a sensação de náusea, nojo, 

desconforto e que leva o narrador à obsessão pela limpeza. Contudo, essa obsessão seria a 

tentativa de Luís da Silva encontrar sua purificação por causa do assassinato que havia 

cometido? A cadeia mesmo sendo um ambiente putrefato seria o meio pelo qual tentaria 

redimir sua culpa?  

Pode-se afirmar que a cadeia para Luís da Silva seria como a mão incurável do eu - 

lírico do poema de Drummond. Segundo Candido (1965, p. 73), “Na sua impureza sem 

remédio, “a mão incurável” [ou a cadeia na concepção deste trabalho] polui o ser, impede o 

contato com o semelhante e cria a ânsia de purificação”. Isto significa dizer que, tanto decepar 

a mão suja, quanto entrar em uma cadeia suja são sacrifícios pelos quais o “eu culposo 

condiciona o acesso à solidariedade que é a humanidade verdadeira” (ibidem, 1965, p. 75). 

É importante ressaltar, também, a ideia da fuligem como aquilo que: “encobre, suja, 

sufoca e dá desejos impossíveis de libertação. Luís da Silva se sente sujo fisicamente, e [se 

entrega à] obsessão da água purificadora [...]” (ibidem, 1992, p. 35). Portanto, a fuligem da 

cadeia, sua sujeira será para Luís da Silva, paradoxalmente, a chance de se purificar, 

libertando-se da culpa, pois “a água lava tudo, as feridas cicatrizam” (RAMOS, 2013, p.112). 

 É pertinente imaginarmos o sofrimento pelo qual Graciliano Ramos passou enquanto 

esteve preso, pois poucos meses antes de lançar Angustia, o romancista foi para a cadeia.  E a 
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sua narrativa nos impressiona, porque consegue dimensionar o sofrimento de quem é obrigado 

a viver em um lugar putrefato, onde homens são reduzidos a ratos. Homens e mulheres que 

vivem como ratos, na imundície do lixo e na imundície de suas vidas de pobres-diabos.  

Por isso, em sua visão retorcida de mundo, Luís da Silva concebe: “As relações 

humanas como contaminadas e os seres humanos reduzidos à animalidade” (CANDIDO, 

1992, p. 39). O narrador se ressente, pois tem que viver no meio da sujeira, da lama. Imagina 

o tormento para um literato, que é obrigado a ver a destruição de seus livros mijados e 

estraçalhados – e por isso jamais serão lidos. Um intelectual obrigado a conviver com os 

animais que destroem sua literatura e que a transforma, literalmente, em cemitério.   

Portanto, mesmo que deseje escrever um livro, o narrador compreende que a ideia 

deveria ser afastada “porque realmente era absurdo escrever um livro numa rede, numa 

esteira, nas pedras cobertas de lama, pus, escarro e sangue” (RAMOS, 2013, p. 219). Mas 

revela ao leitor que o livro “só poderia ser escrito na prisão [...] Um livro escrito a lápis, nas 

margens de jornais velhos” (ibidem, 2013, p. 219). Em outras palavras, o livro só poderá ser 

escrito quando o escritor for punido e estiver purificado. 

Outra questão importante para a narrativa de Graciliano Ramos é em relação ao 

processo de criação do discurso de Angústia. Tanto em Caetés quanto em São Bernardo, o 

escritor tece as duas narrativas por meio de dois discursos que praticamente desaparecem em 

Angústia: a descrição e o diálogo. Segundo Paula: 

Ao trocar o recurso da descrição e do diálogo, muito comum nos dois primeiros 
romances, [...] o escritor consegue demonstrar no indivíduo a colisão constante entre 
o modo de vida social, que lhe exige adaptação, e uma incapacidade de viver 
normalmente, associada a uma profunda autoanálise crítica, o que o deixa revoltado 
(PAULA, 2013, p. 77). 

Assim, o discurso em Angústia é construído efetivamente pelo monólogo interior. A 

trama é tecida numa espécie de zigue-zague entre realidade presente, constante evocação ao 

passado e a fantasia de um futuro que não se concretizará. Há um movimento oscilatório entre 

os três tempos, tornando a narrativa de Angústia fragmentada, mas que, ao mesmo tempo, 

converge ao existencialismo do homem criado pelo romancista e sobre o qual intenciona 

refletir. 

 A consciência de Luís da Silva o remete ao passado, quando é confrontado com todo 

fato objetivo, ou com a realidade de sua vida mesquinha. Ao retornar ao momento presente 

configura, devido a suas reminiscências, uma nova visão sobre a realidade. Assim, a trama é 

construída entre o presente que expressa a realidade objetiva, pragmática e que o lembra a 
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todo instante no que ele se tornou: um literato fracassado e assassino. Por isso, tal realidade é 

repelida e detestada pelo narrador. Sendo assim, o passado é sempre evocado pela obsessão 

do narrador de tentar obter através de sua origem, a força e o poder de seus ancestrais – 

principalmente, na figura poderosa do fazendeiro Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e 

Silva, seu avô. Como sua existência presente é nula e o futuro nega-lhe a possibilidade do que 

sonhou para si, refugia-se no passado. A única clareza é a de que o futuro não será bom, em 

função da não concretização dos desejos de ser respeitado como escritor e intelectual, de casar 

com Marina e de viver como um burguês.  

No mundo onde transitam os personagens metaforizados pelo arquétipo do fracassado, 

o tempo é instável, mas também estático, uma vez que o passado invade o presente, 

articulando a imobilidade de todas as coisas, ou seja, imobilizando o futuro. 

De acordo com Gil: 
 

O nosso personagem tem muitas vezes, embora nem sempre, a sua origem 
sentimental e espiritual na propriedade rural, mas vive agora, inextricavelmente, 
preso à cidade e ao seu ritmo (provinciano?). Ele anda por avenidas, pega ônibus ou 
bonde, trabalha numa repartição pública ou em algum jornal; porém o seu olhar é 
lançado, volta e meia, para trás, redesenhando em tons desbotados o passado [...] 
(GIL, 1999, p. 34) 
 

Os trechos, abaixo, descrevem essa ideia de tempo presente/passado na narrativa de 

Luís da Silva: 

[...] Afasto-me outra vez da realidade [...]. O bonde roda para o oeste, dirige-se ao 
interior. Tenho a impressão de que ele me vai levar ao meu município sertanejo. [...]. 
Quanto mais me aproximo de Bebedouro mais remoço. Marina, Julião Tavares, as 
apoquentações que tenho experimentado estes últimos tempos, nunca existiram.   
 
[...] Volto a ser criança (RAMOS, 2013, p.25). 
 
Entro no quarto, procuro um refúgio no passado. Mas não me posso esconder 
inteiramente nele. Não sou o que era naquele tempo. Falta-me tranquilidade, falta-
me inocência, estou feito um molambo que a cidade puiu demais e sujou (ibidem, 
2013, p. 34). 
 

A temporalidade do personagem fracassado é a configuração do presente em 

decomposição, mas, contínua ao passado agrário, longínquo e desbotado. Portanto “no 

terceiro romance de Graciliano Ramos, não se pode, pelo menos inicialmente, separar na 

enunciação de Luís da Silva o que é fato do que é pensamento ou imaginação, pois o narrador 

incorpora à sua narrativa um modo peculiar de se situar no mundo” (PAULA, 2013, p. 76). 

Para Carpeaux (2013, p. 337), “[...] é preciso reler as primeiras páginas para 

compreendê-las. É um mundo fechado em si mesmo. Que mundo é?” Partindo da questão 

proposta pelo crítico sobre qual é o mundo em que se insere Luís da Silva, pode–se propor a 
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concepção de um mundo fragmentado que encarcera o narrador em uma atmosfera de 

melancolia e tédio. E a sensação de aprisionamento advém de ele estar preso ao “trabalho 

maçador” que é obrigado a comparecer todos os dias, transformando sua vida medíocre em 

“vida de sururu”, isto é, vida de caracol, lenta, inerte e impotente.  

 O narrador discursa e revela ao leitor que se sente: “um diminuto cidadão que vai para 

o trabalho maçador, um Luís da Silva qualquer” (RAMOS, 2013, p.35). Também Luís da 

Silva se define como uma besta, pois não consegue (ou não quer) encarar a realidade que o 

cerca, “[...] como sou vaidoso e como sou besta! [...] Quando a realidade me entra pelos 

olhos, o meu pequeno mundo desaba [...]” (ibidem, 2013, p. 89). Mas, que pequeno e frágil 

mundo é este que desaba? Seria um mundo vazio, desagregado, no qual as potencialidades do 

protagonista são postas em segundo plano. E o que vale é viver agradando aos que o detestam, 

restando-lhe, somente, o sentimento de “asco e agressiva indiferença”, como define Candido: 

A misantropia deságua em asco ou agressiva indiferença, pelos homens do Instituto 
Histórico, os ricaços, os altos funcionários, os literatos. E tudo converge para Julião 
Tavares, “patriota e versejador”, caricatura do tipo que lhe desagrada e intimida – 
desde a capacidade de comunicação fácil até a ligação entre literatura e arrivismo 
(CANDIDO, 1992, p. 43). 
 

Logo, não há esperança nesse narrador, “tudo é inútil”. Ao mesmo tempo, apresenta 

sentimentos paradoxos como apatia e raiva. Até solta palavrões, mas nada que transforme sua 

“vida de sururu”. Nenhuma lufada de ar nesse ambiente angustiante: 

Não há saída. O judeu Moisés prega a revolução social e distribui boletins. Nada, 
porém, penetra a opacidade das vidas pequeno-burguesas, inacessíveis à renovação e 
tropegamente a ferradas à migalha. A filosofia de Angústia pressupõe, além do nojo, 
a inércia, amarela e invicta. (CANDIDO 1992, p. 36) 
 

As sensações de nojo e a imagem amarela constituem temas recorrentes de toda a 

obra. E o objeto que transfigurará essas sensações será Julião Tavares. Luís da Silva voltará 

toda a sua frustração e todo seu recalque - por ter se acomodado à sua vida mesquinha, tendo 

que se sujeitar a andar pelos cantos como rato – contra Julião Tavares. Isto é, contra o seu 

duplo, a sua existência contraditória. Contra tudo aquilo que ele despreza e repugna, mas que, 

em seu âmago deseja ser. 

Juntando-se a inércia ao estado de bestialidade de Luís da Silva, não sobra nenhuma 

disposição para a luta, nenhum heroísmo. O que lhe restam são os sentimentos de angústia, 

desespero e, consequentemente, o pensamento obsessivo na morte de seu objeto de ódio e 

repulsa. A citação a seguir ilustra a ideia fatal de Luís da Silva: 

[...] Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar as razões 
desta necessidade. Ela se impunha, entrava-me na cabeça como um prego. Um prego 
me atravessava os miolos. É estúpido, mas eu tinha realmente a impressão de que 
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um objeto agudo me penetrava à cabeça. Dor terrível, uma ideia que inutilizava as 
outras ideias. Julião Tavares devia morrer (RAMOS, 2013, p.147). 
 

Por que a ideia de assassinar Julião Tavares se tornou uma obsessão? Como um 

prego que penetrava a cabeça de Luís da Silva, inutilizando suas ideias. Nota-se que, em seu 

discurso o narrador não procurou “investigar as razões desta necessidade”, ou seja, ele tem 

consciência de que não haveria um real motivo para matar. Contudo, muito antes de Julião 

Tavares seduzir Marina e engravidá-la o protagonista já alimentava o sentimento de ódio pelo 

comerciante: “Comecei a odiar Julião Tavares. Farejava-o, percebia-o de longe [...]” (ibidem, 

2013, p.61).  

Por onde, então, começou o ódio de Luís da Silva? Será devido a sua condição de ser 

frustrado, recalcado em virtude de sua não realização profissional que condicionou a reificação 

de sua humanidade? 

Vejamos o trecho de um diálogo entre Luís da Silva e Julião Tavares: 

- Nunca estou em casa a esta hora. Estou no serviço, percebe. Sou um homem 
ocupado. 
- Perfeitamente, respondeu Julião Tavares. Uma vida cheia, uma vida nobre, 
dedicada ao trabalho. 
Só a pontapés. 
- Muito bonito, seu doutor. Ultimamente, embora repugnado, eu o tratava por você. 
Uma coisa é jogar frases em cima do trabalho alheio, outra é pegar no pesado.  
Julião Tavares fechou a cara: 
- Todos nós temos as nossas obrigações, homem. Cada qual sabe onde o sapato lhe 
aperta. 
Olhei os pés dele, e o meu ódio aumentou: 
- Os seus não devem apertar muito. 
- Acha? (RAMOS, 2013, p. 86). 

A resolução desse entrave fora o que comumente cabe fazer aos mais fracos, ou aos 

fracassados. E foi o que exatamente Luís da Silva teve que fazer. Assim, ele admite ao leitor: 

“Baixei a cabeça, mordi os beiços para não gritar os desaforos que me subiam à garganta e 

que eu engolia [...]” (ibidem, 2013, p.86). Porém, até quando um homem consegue calar o seu 

grito diante de tanta humilhação? Até quando, homens como Luís da Silva permanecem na 

condição de humilhados e ofendidos? Há uma questão importante no diálogo entre os 

oponentes, no que concerne à visão do trabalho. Primeiramente, Luís da Silva reclama que 

não está em casa em uma determinada hora, pois trabalha, é um “homem ocupado”. E Julião 

Tavares concorda (sarcasticamente?) que uma vida plena e nobre é a dedicada ao trabalho. 

Acontece um embate no discurso porque para o narrador, o burguês – herdeiro da fortuna do 

comércio de sua família – não é um modelo exemplar de trabalhador. Nunca teve necessidade 

de trabalhar para conseguir acumular a fortuna. Mas, ainda assim, é respeitado por todos.  
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Assim, é possível que, por meio da voz de Luís da Silva, Graciliano Ramos critique a 

hipocrisia nas relações de poder da sociedade capitalista, sobretudo, na questão do trabalho. 

De um lado, trabalhadores de sapatos sujos e apertados, porém desrespeitados e tratados como 

pobres-diabos. De outro, filhos herdeiros da elite capitalista, que nunca precisaram trabalhar, 

mas respeitados e tratados como cidadãos. Portanto, o que restam nessas relações? Do 

sentimento de superioridade ao desprezo na visão do herdeiro. Do sentimento de inferioridade 

ao ódio na concepção do trabalhador pobre-diabo.  

Durante a leitura do romance, é possível estabelecer um processo de (de)gradação em 

relação aos sentimentos do narrador, que culminaram no assassinato. No trecho a seguir o 

narrador já sente uma sensação desagradável, uma repugnância, mas, ainda foge e se esconde 

de seu opositor: 

A primeira pessoa conhecida que encontrei na rua foi Julião Tavares. Senti um 
estremecimento desagradável, a repugnância que sempre me vinha quando dava de 
cara com aquele sujeito, e fingi não vê-lo, entrei numa loja para não falar com ele 
(RAMOS, 2013, p. 83).  
 

Em outra citação, o narrador já demonstra não somente repugnância, mas sentimento 

de raiva. E não pensa mais em fugir e sim atacar: “Empurrei a porta brutalmente, o coração 

estalando de raiva, e fiquei em pé diante de Julião Tavares, sentindo um desejo enorme de 

apertar-lhe as goelas” (ibidem, 2013, P. 85). Também em outro trecho, há o desejo de ferir. 

Ou seja, o narrador está saindo do sentimento de apatia para o desejo de atacar: “Desejei atirar 

todos aqueles paralelepípedos em cima de Julião Tavares. Estremeci. Os meus dedos 

contraíram-se, moveram-se para Julião Tavares. Com um salto eu poderia agarrá-lo” (ibidem, 

2013, p.p 87-88). 

As passagens a seguir demonstram a evolução do processo de (de)gradação do 

narrador. Pois, do sentimento de raiva, do desejo de ferir foi evoluindo para algo mais 

patológico, caracterizando a obsessão de Luís da Silva pela destruição, isto é, pela morte de 

seu inimigo. Obsessão simbolizada pela imagem da corda, muito recorrente na obra: 

[...] A voz oleosa de Julião Tavares continuava a perseguir-me. Era como se eu 
estivesse diante de um aparelho de rádio, ouvindo língua estranha. [...] Necessário 
dar cabo daquela voz. Se o homem se calasse, as minhas apoquentações 
diminuiriam. [...] Às vezes eu estava certo de que Julião Tavares se tinha calado, 
mas a voz não deixava de perseguir-me. Mexia-me, tossia. E olhava com insistência 
o cano que se estirava ao pé da parede, como uma corda (ibidem, 2013, p.104). 
 

A obsessão de Luís da Silva alinhada ao sentimento de ilusão em querer reconquistar 

Marina e, assim, tirá-la de seu inimigo, provavelmente, deram a força e a coragem para o 

narrador “dar cabo” de sua vontade assassina: “Marina voltaria para mim, Julião Tavares se 
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achataria, se desagregaria, como um pouco de azeite em água corrente. [...]. Afastei a ideia” 

(ibidem, 2013, p.133). Contudo, Luís da Silva, por um momento, afasta a ideia do assassinato: 

“Julião Tavares era importante. Fazia receio matar um sujeito importante como Julião 

Tavares” (ibidem, 2013, p.165). Na verdade, ele tinha consciência de que seu ato poderia 

acarretar graves consequências para ele, como a prisão. Mas, a frustração, o ódio e a obsessão 

faziam com que Luís da Silva fervesse “de raiva. Se tivesse encontrado Julião Tavares 

naquele dia, um de nós teria ficado estirado na rua” (ibidem, 2013, p.139). Foi exatamente 

como aconteceu. Um corpo estirado na rua. Uma existência reificada pelo trabalho, que 

transforma pobres-diabos em assassinos. Mas, quando um sujeito chega ao estágio de 

reificação, é porque ele já não é mais humano e sim um ser desagregado. 

 

2.3 A palavra do narrador Luís da Silva 

 

[...] Eu não compreendia a linguagem do narrador, as particularidades que 
provocavam admiração perdiam-se. [...]Todas aquelas pessoas entendiam-se 
perfeitamente. Diferiam, muito umas das outras, mas havia qualquer coisa que as 
aproximava, com certeza os remendos, a roupa suja, a imprevidência, a alegria, 
qualquer coisa. Eu é que não podia entendê-las. [...]Eu era um sujeito de fala 
arrevesada e modos de parafuso ...  (RAMOS, p. 124, 2013). 

 

A crítica literária da década de 1940, representada pela voz de Mário de Andrade, 

afirmava que a intelectualidade brasileira se ajeitou fácil, em razão da sujeição do intelectual 

ao imperativo econômico. O que originou uma atitude conformista, ou seja, configurou-se 

uma atitude domesticada por partes dos literatos. Segundo Gil (1999, p. 15), “A contrapartida 

literária dessa atitude de acomodação seria o surgimento de um novo herói na literatura 

brasileira que os melhores escritores nacionais se puseram a cantar nos anos trinta - quarenta: 

o tipo do fracassado.” 

 Logo, como intelectual consciente e crítico do seu tempo, Graciliano Ramos já se 

antecipava à crítica ao criar o narrador fracassado Luís da Silva. Este agrega as características 

que forjam um herói fracassado, pois se trata de um ser abúlico “sem força nenhuma; um 

indivíduo desfibrado e incompetente para viver” (ANDRADE, 1941, p.190). Em outras 

palavras, o protagonista de Angústia é um sujeito inadaptado aos ditames do mundo moderno 

e que terá em Julião Tavares o modelo desse mundo sendo, portanto, seu opositor.  

Personagens como Luís da Silva e Julião Tavares só poderiam ganhar vida na 

narrativa de um romance. Pois, este como obra literária “expressa as tendências evolutivas do 
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novo mundo [o moderno], ele é, por isso, o único gênero nascido naquele mundo e em tudo 

semelhante a ele” (BAKHTIN, 2010, p. 400). A narrativa de um romance consegue refletir 

mais profundamente sobre aquilo que chamamos de realidade (re) criada em seu discurso. Na 

concepção do teórico russo, as características mais marcantes do gênero romance são a figura 

do homem que fala e a sua palavra. No livro Questões de Literatura e de Estética – teoria do 

romance (2010), o teórico Mikhail Bakhtin (p. 155) preconiza: “O modelo de tal língua no 

romance é o de uma perspectiva social, de um ideograma social, fundido no seu discurso, na 

sua linguagem.” Assim, o autor cria uma perspectiva para esse outrem, “cria uma situação e 

todas as condições para sua ressonância, enfim, penetra nele de dentro, introduz nele seus 

acentos e suas expressões, cria para ele um fundo dialógico” (ibidem, 2010, p. 156). 

 Nessa perspectiva, o romance Angústia, como relato de um discurso literário marcado 

pelo horizonte histórico, cumpre o papel de expor as idiossincrasias dos sujeitos sociais. 

Pode-se, então, criar a hipótese de que o protagonista Luís da Silva problematiza a partir de 

seu discurso - ou na concepção de Bakhtin em sua língua – a questão da imagem do escritor e 

intelectual diante da impossibilidade de sobreviver apenas de seu ofício. E como esse 

problema afetou tragicamente o narrador Luís da Silva, pois, ocasionou a reificação de sua 

humanidade e consequentemente sua desagregação.  

Na biografia de Graciliano Ramos, o crítico Dênis de Moraes expõe como o 

romancista reflete sobre a condição de seu personagem. Segundo o estudioso: “A 

impossibilidade de sobreviver apenas da literatura era cada vez mais evidente” (MORAES, 

2012, p.171). Moraes reproduz também uma carta do autor em que este confessa, em tom de 

frustração, sua penúria econômica, comparando-se ao seu frustrado narrador:  

Não nos enriquecemos nem entraremos na Academia, mas estou certo que 
morreremos depressa. Em todo o caso, continuamos a trabalhar, nem sei para quê. 
Estou com vários livros começados, todos ruins [...] vou entregando pedaços deles 
nos jornais, porque enfim preciso viver. Nestes últimos meses tenho levado uma 
vida semelhante à do meu Luís da Silva, um pouco pior que a dele [...] (RAMOS 
apud MORAES, 2012, p.171). 
 

Logo, é possível refletir sobre uma relação entre a impossibilidade de sobrevivência 

econômica pela literatura com a formação do estigma do “intelectual fracassado?” Mas o que 

é o fracasso? De qual contexto social se discursa e pensa essa questão? Luís da Silva é um 

“intelectual fracassado” por que não tem dinheiro ou por que “vendeu” sua arte literária? 

Essas questões tão relevantes serão mais aprofundadas no capítulo III. Por ora, será feita uma 

análise do discurso do narrador de Angústia, na perspectiva dialógica preconizada por 

Bakhtin. 
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Graciliano Ramos trama a narrativa de Angústia em 1ª pessoa, com isso o leitor tem 

como único detentor do discurso Luís da Silva que narrará, através do monólogo interior, 

como ele se vê, como vê o mundo e como os outros o veem. Por isso, é importante iniciar essa 

reflexão partindo do posicionamento do narrador diante de sua própria narrativa, ou seja, de 

seu discurso. 

De acordo com Ferreira (2006, p.141): “O protagonista lança seu olhar sobre os outros 

e sobre a paisagem buscando o reflexo de sua própria imagem. O mundo então se apresenta 

aos seus olhos repleto de cacos de espelho, ora mais límpidos, ora distorcidos.” Nesse sentido, 

pode-se afirmar que, o discurso ficcional em Angústia se situa no patamar da narrativa 

contemporânea porque o protagonista traveste a imagem do sujeito em um presente vazio e 

que não pertence a lugar nenhum ou não tem relação com nada, nem com ninguém. É possível 

delinear o discurso ou a língua do personagem Luís da Silva como transmissão de um mundo 

fragmentado e, consequentemente, desagregado do sujeito histórico inserido nesse contexto. 

O narrador Luís da Silva fala de sua condição de pobre - diabo e como o seu modo de 

narrar, ou seja, sua linguagem transcreve a visão dele próprio em relação a si mesmo e em 

relação aos outros personagens. Vejamos a seguir algumas passagens de Angústia que 

ilustram bem o modo de narrar do protagonista. Os grifos são meus: 

Penso em indivíduos e em objetos que não têm relação com os desenhos: os processos, 
orçamentos, o diretor, o secretário, políticos, sujeitos remediados que me desprezam 
porque sou um pobre - diabo [...] 
Tipos bestas [...] Quando avisto essa cambada, encolho-me, colo-me às paredes como 
um rato assustado. Como um rato exatamente [...] (RAMOS, 2013, p.22). 
 
“[...] Do lado esquerdo são as casas da gente rica, dos homens que me amedrontam, 
[...]; Rolam bondes para a cidade, que está invisível, lá em cima, distante. Vida de 
Sururu”  (ibidem, 2013, p. 24). 
 
“Rua do Comércio. Lá estão os grupos que me desgostam” (ibidem 2013, p.25).  
 

Quando o narrador usa os termos desprezado, encolhido, rato e invisível em seu 

discurso, ele nos transmite a visão de inferioridade que tem sobre si e acredita que, também, 

os outros o veem assim. Na concepção do narrador, por se sentir como um rato acredita que 

todos os desprezam, principalmente, a gente rica, os tipos bestas.  

 O narrador personagem se sente invisível em uma cidade, que para ele, também é 

invisível. Entretanto, para sobreviver o sujeito desprezado deve tecer mentiras e elogios a 

esses mesmos sujeitos que o amedrontam e que ele acredita não gostarem dele. Por isso, a 

frustração e o sentimento de fracasso são constantes, porque depende economicamente 

daqueles que o desprezam.  
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Conforme o pressuposto de Bakhtin, a pessoa que fala e o seu discurso são os 

constituintes do objeto do romance. Porém, o homem não é somente um falante, porque o 

homem do romance narra e age por uma ação associada ao discurso, ocupando uma posição 

ideológica. Logo, “... esta ação necessita de uma ressalva ideológica, ela tem uma posição 

ideológica definida, que é a única possível e que por isso é contestável” (BAKHTIN, 2010, p. 

136). Trata-se de uma ideologia particular, na qual o personagem tem sua própria concepção 

de mundo transmitido pelo seu discurso. 

Desse modo, a posição ideológica do narrador Luís da Silva é revelada pelo seu 

discurso que imprime todo o sentimento de inferioridade e de opressão em relação aos que são 

definidos, na sua língua, como sujeitos remediados, tipos bestas ou os que o amedrontam e 

que têm como símbolo o burguês Julião Tavares. Entretanto, na coletânea de textos 

Garranchos de 2012, há um discurso de Graciliano Ramos em que faz críticas a um tipo de 

escritor (incluindo ele próprio) que desperta desconfiança e, assim, seria justificada a má 

opinião (ou o não reconhecimento) a respeito desses escritores. Nas palavras de Ramos (2012, 

p. 281): “Intimamente nos valorizamos em excesso; compreendo que não temos razão para 

isto, fingimos humildade, resvalamos em autoflagelação hipócrita.” Estaria ele rememorando 

sua criação? Pois em seguida relata:  

Por volta de 1935 o pequeno burguês simpatizante queria depressa eliminar as suas 
tendências, necessidades, linguagem: [...] rosnava palavrões [...] e dava a impressão 
de deitar remendos em roupa nova. Esse esnobismo frequentemente descambava em 
admiração palerma ao trabalho simples e desprezo ostensivo ao trabalho complexo 
(ibidem, 2012, p. 281). 
  

Seriam essas concepções que forjaram as características humanas e por isso, tão 

contraditórias do personagem Luís da Silva? Em outro trecho significativo Graciliano Ramos 

assume:  

Os defeitos mencionados vêm da nossa classe e da nossa profissão. Quase todos 
pertencemos à pequena burguesia. Asseveramos que ela seja realmente classe? [...] 
Originários dessa camada oscilante, somos induzidos ora a defender uma classe, ora 
a outra (ibidem, 2012, p.281). 
  

É possível que, através do discurso de Luís da Silva o romancista pinte o retrato do 

escritor malformado ou o falso literato e, por isso, fracassado. Pois, este advém de uma classe 

social oscilante, que não tem posição definida e, portanto, origina escritores deformados. 

Porém, o narrador de Angústia se difere dos demais escritores pequenos burgueses, pois não 

consegue defender nenhuma frente, uma vez que tem consciência de sua deformação e que 

“tudo é inútil”. 
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 Assim também, Graciliano Ramos transcreve por meio da voz de Luís da Silva a 

crítica aos intelectuais que preferiram ficar calados ao adotarem uma literatura que não era 

genuína e que não tinha relevância social. Isto é, critica os escritores que “Pensam no que é 

necessário dizer. No que é vantajoso dizer. No que é possível dizer” (RAMOS, 2012, p. 267). 

E “Ao silenciar sobre a hegemonia de um modo de produção perverso, os escritores abriam 

mão de questionar a força das classes dominantes na fixação das pautas do poder e suas 

danosas consequências” (MORAES, 2012, p. 197). Até certo ponto podemos dizer que Luís 

da Silva obedeceu a essa cartilha e tentou ficar calado. Mas, não conteve o grito de revolta, 

que se tornou um ato de morte.  

Outro caminho de análise possível é alinhar o romance Angústia às prerrogativas 

salientadas por Bakhtin, no que concerne à obra de Dostoievski, pois é visível em Angústia: 

“a interação exacerbada e tensa com a palavra de outrem [...] nos discursos dos personagens 

aparece um conflito profundo e inacabado com a palavra do outro no plano da vida [a palavra 

do outro a meu respeito]” (BAKHTIN, 2010, p. 148). Essa questão é sintomática para a não 

realização de Luís da Silva como intelectual, porque compreende que a palavra do outro a seu 

respeito sempre o coloca na condição de alguém sem valor, sem mérito. 

O trecho a seguir transcreve um discurso que traduz a ideia acerca da imagem do 

protagonista, através da fala da personagem Marina. Essa fala é essencial para análise do 

perfil do narrador, pois revela ao leitor as diferenças ideológicas entre estes personagens: 

[...] O que me aborrecia nela eram certas inclinações imbecis ou safadas. 
- Por que é que você não manda fazer um smoking, Luís? Um rapaz que ganha 
dinheiro andar com essas roupas mal - amanhadas! Eu, se fosse você, brilhava, vivia 
no trinque. 
Eu pilheriava com ela:   
- Marina, nem só de smoking vive o homem. (RAMOS, 2013, p. 52). 
 

Pode-se afirmar que o narrador por meio de seu discurso denota o não respeito a 

opinião de Marina porque a considerava inferior. Para ele Marina era volúvel e fútil, tendo 

como única preocupação as vestimentas, ou seja, as aparências. A preocupação com o modo 

de se vestir e como as pessoas podem ser discriminadas conforme a roupa, presentes na 

passagem apresentada, revelam traços dos costumes burgueses da nossa sociedade capitalista, 

muito valorizados por Marina. De acordo com a visão de mundo (burguês) dela, quem usa 

smoking brilha, isto é, merece ser respeitado. Afinal, Luís “ganha dinheiro” e não pode andar 

desarrumado, tem que ter boa aparência. Entretanto, a fala do narrador exprime a dura 

realidade dos que trabalham, mas vivem encarcerados na miséria econômica, “nem só de 

smoking vive o homem”, antes é preciso pagar aluguel e comprar comida. E além do mais, 
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Luís da Silva não desejava ser respeitado por sua vestimenta. Mas sim, desejava ser 

reconhecido por seu trabalho, por seu talento. 

Porém, no decorrer da trama o discurso do narrador parece, às vezes, contraditório. 

Porque mesmo não respeitando e concordando com os anseios burgueses de Marina, Luís da 

Silva sucumbe ao ato mais simbólico de representação da ideologia burguesa, como todo bom 

burguês deseja casar e constituir família, mesmo sendo com a deslumbrada Marina: 

Cem contos de réis, dinheiro bastante para a felicidade de Marina. Se eu possuísse 
aquilo, construiria um bangalô no alto do Farol, um bangalô com vista para a lagoa. 
Sentar-me-ia ali, de volta da repartição, à tarde, como Tavares & Cia., Dr. Gouveia e 
os outros, contaria histórias à minha mulher […] Vestido de pijama, fumando, olharia 
lá de cima os telhados da cidade [...] Uns quadros a óleo enfeitariam a minha sala. 
Marina dormiria num colchão de paina. E quando saltasse da cama, pisaria num 
tapete felpudo que lhe acariciaria os pés descalços (RAMOS, 2013, p. 83). 
 

Fica claro que Luís da Silva tem consciência de quais mecanismos deveria ter para 

conseguir ascender socialmente. Além de ter um trabalho e uma renda economicamente 

viáveis e socialmente respeitáveis como o dos Tavares & Cia (comerciantes) ou do Dr. 

Gouveia (profissional liberal) – dois símbolos de trabalho do capitalismo. Também é preciso 

constituir família por meio do casamento, para poder entrar "no rol dos homens sérios” 

(ibidem, 2013, p.80). 

 Apesar de criticar Marina e abominar o jeito burguês de Julião Tavares, em seu 

âmago, almeja conseguir viver como um bom burguês. Mas, será que vender seu talento e sua 

criação literária bastaria para Luís da Silva, ao menos conseguir respeito da gente rica, dos 

tipos bestas, mesmo sendo amedrontado por estes? Ou tudo é inútil? E sem dinheiro e sem 

reconhecimento, o que resta é matar? 

De acordo com Bakhtin (2010, p.148): “As declarações dos personagens de 

Dostoievski são a arena de uma luta desesperada com a palavra do outro em todas as esferas 

da vida e da criação ideológica”. Além disso: “O homem ou é superior ao seu destino ou é 

inferior à sua humanidade. [...] sempre permanecem as virtualidades irrealizadas e as 

exigências não satisfeitas” [...] (ibidem, 2010, p. 425).  

Logo, é possível compreender o romance Angústia sob essa perspectiva, por meio do 

discurso de Luís da Silva é possível reconhecer um sujeito que tem suas potencialidades 

irrealizadas e suas exigências não concretizadas, com o incessante sentimento de inferioridade 

e de derrota. Isto é, com toda a frustração acumulada em seu ser, que o impele ao ato do 

assassinato.  

Outra premissa delineada por Bakhtin (2010, p.148) que, também, se insere no 

discurso de Luís da Silva se refere ao “plano ético (o julgamento do outro, o reconhecimento, 
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ou não reconhecimento pelos outros)”. Afinal, o narrador de Angústia somente conseguiu 

reconhecimento de sua literatura pelos ‘matutos’, os únicos que a compram e os quais ele 

despreza. Para Luís da Silva, ser reconhecido por matutos (“moços ingênuos”) é o mesmo que 

não ter reconhecimento como escritor: 

[...] Um dia, na pensão de D. Aurora, o meu vizinho Macedo começou a elogiar um 
desses sonetos, que por sinal era dos piores, e acabou oferecendo-me por ele 
cinquenta mil-réis. Nem foi preciso copiar: arranquei a folha do livro e recebi o 
dinheiro, depois de jurar que a coisa estava inédita. Macedo transigiu comigo umas 
vinte vezes. Infelizmente voltou para S. Paulo sem concluir o curso. Desde então 
procuro avistar-me com moços ingênuos que me compram esses produtos. [...] 
- Fulano é bom escritor, Luís?  
Quando não conheço Fulano, respondo sempre: 
- É uma besta (RAMOS, 2013, pp. 56-57). 

Contudo, em seu discurso o narrador não legitima a própria literatura. Luís da Silva 

não reconhece o seu valor como escritor porque era obrigado a escrever o que fosse vendável 

e não o que realmente gostaria de criar como expressão literária. Escrever com sentimento e 

verdade, ideias tão caras ao processo criativo do autor Graciliano Ramos. Assim o narrador, 

ao contrário de seu criador, afirma: 

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. Compus, no tempo da métrica e 
da rima, um livro de versos. Eram duzentos sonetos, aproximadamente. Não me foi 
possível publicá-los, e com a idade compreendi que não valiam nada (RAMOS, 
2013, p. 56). 
 

De acordo com Antonio Candido (1992, p. 42), “Seus escritos, que punitivamente faz 

para vender, dão-lhe nojo como literatice e sem sentido. Vende, página por página, o caderno 

de sonetos; o resto é consumido pelos ratos”. Por isso, é impactante a imagem dos ratos na 

narrativa, pois estes roem, não apenas, a comida e os móveis. Roem, também, a literatura de 

Luís da Silva. Portanto, “Se a arte é devorada pelos ratos, a literatura [de Luís da Silva] é 

perecível” (BRANDÃO, 2013, p.111). 

O narrador afirmava que compunha “no tempo da métrica”, escreveu versos e sonetos. 

Na verdade, Luís da Silva é obrigado a utilizar um tipo de escrita, praticado por Julião 

Tavares, a qual repudia e contra a qual ele luta. Logo, “o elemento bacharelesco assume na 

narrativa o papel de elemento de opressão oficial sob o qual se submete o indivíduo” 

(BULHÕES, 1999, p.128). Caracterizando-se, assim, o não reconhecimento do próprio 

narrador como escritor e intelectual. Este assume:  

A minha linguagem é baixa, acanalhada. Às vezes sapeco palavrões obscenos. Não 
os adoto escrevendo por falta de hábito e porque os jornais não os publicariam, mas 
é a minha maneira ordinária de falar quando não estou na presença dos chefes 
(RAMOS, 2013, p. 60).  
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Assim, a maneira ordinária de falar é a verdadeira língua de Luís da Silva, porém não 

será nunca publicada e por isso nunca será reconhecida. A linguagem que é reconhecida e 

valorizada advém de sujeitos como Julião Tavares, ou seja, a língua que merece valor e é 

respeitada é a usada pelos que detêm dinheiro e poder, mesmo que seja usada para mentiras, 

mesmo que seja uma “[...] Linguagem arrevesada, muitos adjetivos, pensamento nenhum” 

(ibidem, 2013, p. 55). 

O comerciante Julião Tavares representa tudo o que Luís da Silva abomina em um tipo 

específico de literatura. Enfim, Graciliano Ramos transcreve no discurso de seu narrador a 

crítica à literatura: “balofa, gordurosa, que avulta muito e se impõe à maioria dos espíritos [...] 

roda nos automóveis e manifesta-se com abundante palavreado sonoro, isento de 

significação” (RAMOS, 2012, p. 217). E a “língua” do romancista é seca, direta e evoca a 

verdade em sua escrita, a de Tavares apresenta uma linguagem ornamental, excessiva e 

falaciosa, evocando a mentira. 

Para Paula:  

Julião Tavares simboliza o estilo retórico de literários combatidos pelo velho Graça. 
A reflexão sobre a linguagem assinalada a partir do estilo pomposo do antagonista, o 
qual abusa na utilização de termos pretensiosamente eruditos, clichês e adjetivações 
desgastadas, incita uma reflexão sobre uma das concepções literárias vigentes. Nesse 
sentido, o “texto do outro”, a um só tempo, funciona como ferramenta para criticar 
as formas estereotipadas do discurso e promove uma discussão sobre o contexto 
cultural do país, ao privilegiar uma linguagem mais “natural” em oposição a uma 
mais “artificial” [...] (PAULA, 2013, p. 83). 
 

O narrador de Angústia é obrigado a utilizar uma linguagem superficial dentro da 

repartição e nos artigos encomendados na tentativa de ser respeitado. Entretanto, quando narra 

sua vida íntima, utiliza uma linguagem mais natural, mais dura e mais seca, conforme ele vê a 

vida e assim a descreve. 

Também por meio do discurso de Luís da Silva é possível depreender outra questão 

importante em sua fala, porque ele tem consciência de que deve exercer papéis sociais 

distintos. Deve utilizar máscaras, pois para se tornar um homem bem-sucedido é 

imprescindível a supressão de fraquezas e medos. Por isso, internamente é um sujeito, porém 

exteriormente demonstra ou tenta ser outro. Mas, mesmo assim, sabe que não desempenha o 

papel de cidadão como os outros, os bem-sucedidos, pois percebe uma visão negativa dos que 

o cercam – “me olham espantados”. É um fraco, um diminuto cidadão impotente e imóvel, 

conforme explicita a passagem a seguir: 

Está claro que todo o desarranjo é interior. Por fora devo ser um cidadão como os 
outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maçador, um Luís da Silva 
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qualquer [...] Tenho contudo a impressão de que os transeuntes me olham 
espantados por eu estar imóvel (RAMOS, 2013, p. 35). 
 

Em outra citação, é revelado ao leitor como o protagonista compreende sua imagem 

em relação aos outros. Sempre com uma percepção negativa dele mesmo e dele para com 

outrem:  

As pessoas vão para os seus negócios, nem se voltam, e eu me considero um sujeito 
mal-educado. Tenho a impressão de que estou cercado de inimigos, e como caminho 
devagar, noto que os outros têm demasiada pressa em pisar-me os pés e bater-me 
nos calcanhares (ibidem, 2013, p. 137). 

  

Por isso, imagina que terá o reconhecimento e o respeito somente com a chegada de 

sua morte. Conforme o discurso identificado no trecho: “Os conhecidos dirão que eu era um 

bom tipo e conduzirão para o cemitério, num caixão barato, a minha carcaça meio bichada” 

(ibidem, 2013, p. 23).  

Também é interessante analisar que Graciliano Ramos traduz no discurso de seu 

narrador o modo de falar dos sujeitos em relação à ocupação profissional. Cada grupo de 

trabalhador tem uma linguagem definida e através dela Luís da Silva observa e compreende a 

que lugar social ele pertence: 

Perto um capitalista fala muito alto, e os cotovelos sobre o mármore, dão-lhe, na sala 
estreita, espaço excessivo. No grupo da justiça as palavras tombam medidas, pesadas 
e os gestos são lentos. Além, dois políticos cochicham e olham para os lados 
(ibidem, 2013, p. 37). 
 

É evidente que, a percepção de Luís da Silva imprime um olhar sobre aqueles que 

ocupam as posições importantes dentro do sistema capitalista e como se dão as relações 

sociais nesses grupos. Na fala do narrador, o capitalista está em primeiro lugar, pois é quem 

detém o maior destaque: fala alto e ocupa o espaço físico de forma excessiva. Logo, é ele 

quem comanda, porque tem mais dinheiro e poder. No grupo da justiça, a linguagem é pesada, 

comedida, o que vale é a retórica e a aparência de ter sabedoria. O terceiro grupo é definido 

pelos políticos, estes não falam alto, mas sim cochicham (tramam?), ou seja, são articuladores 

que, na maioria das vezes, estão a serviço dos primeiros grupos. 

Então, o que resta a Luís da Silva? Como não ocupa nenhuma dessas posições, deve 

ocupar um lugar que não lhe dê nenhuma projeção. Resta ficar oculto, atrás de “uma folha da 

porta” que o suprime. Resta para ele, ser apenas: “Uma criaturinha insignificante, um 

percevejo social, acanhado, encolhido para não ser empurrado pelos que entram e pelos que 

saem” (ibidem, 2013, p. 37). 

Em suma, o discurso do narrador Luís da Silva revela a experiência complexa do 

sujeito impossibilitado de exercer sua arte literária, tendo que se sujeitar (conscientemente) ao 
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imperativo econômico. Para isso vende mentiras e elogios aos que o desprezam. Vende 

literatices que os ratos roem se resignando ao papel de falso literato e por isso fracassado. E 

os mesmos que o amedrontam, também, o obrigam a aceitar a insígnia de “criaturinha 

insignificante” que deve trabalhar mecanicamente. Portanto, o narrador fracassado sabe que 

para sobreviver deverá se conformar com suas potencialidades irrealizadas e aceitará ter sua 

humanidade reificada. Porém, nesta condição de percevejo social, compreende que matar 

seria a única maneira de se sentir, paradoxalmente, mais humano.  

 

CAPÍTULO III – TRABALHO, INTELECTUALIDADE E FRACASSO 

  

Neste último capítulo, serão refletidas as questões no que se refere à representação do 

escritor/intelectual fracassado na obra Angústia, personificado pelo funcionário público e 

jornalista Luís da Silva.  

 

3.1- Vivendo da pena de aluguel: trabalho e profissionalização do escritor 

 

“o caráter do ser humano pode ser moldado pelo trabalho que executa” (MAIA, 
2011, p.8),  

 

No Brasil, a partir da primeira década do século XX, intensificou-se o processo de 

profissionalização do trabalho intelectual e isso favoreceu a valorização do livro como 

mercadoria. De acordo com Lajolo e Zilberman (2011, p. 113): “Em 1930 [Monteiro] Lobato 

dá provas de que sua crença no valor de troca da produção escrita entranhara-se em seu modo 

de relacionar-se com o mundo dos livros e da literatura”. Porém, com a falta do crescimento 

da economia e com a impossibilidade de desenvolver uma estrutura de negócio de livros, a 

profissionalização dos escritores sempre sofreu dificuldades, se tornando quase impossível 

para muitos intelectuais. Além dos problemas econômicos, havia o difícil relacionamento 

entre escritores e editores, que em muitos casos, tornava o trabalho literário em um negócio 

com muitos prejuízos para os artistas. Em carta enviada à esposa Heloísa, Graciliano comenta 

com desconfiança suas expectativas em relação à venda do romance Angústia: “O Angústia 

vai indo. [...], mas vou dizer que mandarei os originais quando o editor enviar os cobres. Não 

tenho confiança nos editores, uns ratos” (RAMOS apud ZILBERMAN & LAJOLO, 2011, p. 

148). 
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Desse modo, a vida daqueles que desejavam trabalhar como escritor, em um país, cuja 

economia capitalista era periférica, dependente e falha não poderia ser tarefa fácil. Mesmo 

para aqueles que já tinham talento e reconhecimento consagrados como no caso de Graciliano 

Ramos. Contudo:  

[...] são os escritores que, com instrumentos diferentes, ensinam que o texto literário 
não apenas tematiza modos de produção vigentes numa dada sociedade, mas 
articula-se com eles. Uma vez que a literatura constitui um discurso de circulação 
social muito marcada, é inevitável ser ela atravessada pelas formas de produção 
através das quais um original se metamorfoseia em livro. (LAJOLO & 
ZILBERMAN, 2011, p. 153). 
 

E são os próprios escritores, na maioria das vezes, que em razão da não 

profissionalização, editam e vendem suas obras por conta própria, renunciando aos direitos 

autorais e aceitando pagamentos simbólicos, quase sempre, aquém do valor de sua produção. 

Essa prática não beneficiava os artistas, pois não valorizava o produto e alimentava o 

amadorismo nas relações comerciais. Por isso: “fica difícil separar o papel de vítimas das 

regras do sistema vigente do papel de coniventes com elas” (ibidem, 2011, p. 87).  

O narrador Luís da Silva não fugiu dessa prática e erroneamente compara o valor de 

sua obra a uma esmola, ou seja, o próprio escritor não valoriza seu produto: 

- Um filho do nordeste, perseguido pela adversidade, apela para a generosidade de v. 
ex! 
 Valorizava a esmola: 
- 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.  
Recebia, com um sorriso, o níquel e o gesto de desprezo (RAMOS, 2013, p-p. 39-
40). 
 

Todavia, desde o século XIX até a década de vinte do século posterior, era difundida a 

ideia de que o ato de escrever deveria ser apenas uma ocupação paralela. E que o certo seria 

ter outras atividades profissionais consideradas mais ‘sérias’ como profissões liberais ou 

ocupações do Estado, porque a ocupação literária era: 

 [...] capaz de arruinar a reputação de um comerciante ou de um advogado... 
 [Pois] Aos olhos do público, o modo de vida literária se confunde com a vida 
boêmia, própria à juventude e mesmo útil para a sua iniciação, mas inconveniente e 
excêntrica na vida madura (FLORENT, 2011, p. 47). 
  

Graciliano Ramos é considerado pela crítica um autor que teve a iniciação literária 

tarde em comparação aos seus contemporâneos, ele já tinha mais de quarenta anos quando foi 

publicada sua primeira grande obra Caetés (1933). Também, o narrador de Angústia já 

contava com a idade de trinta e cinco anos, mas não tinha nenhuma grande obra publicada 

como não tinha se estabelecido em nenhuma atividade profissional.  
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 Pode-se, então, inferir que o romance retrata o sentimento de angústia e desespero que 

muitos indivíduos sentem, quando percebem a efemeridade do tempo em que não 

conseguiram realizar seus sonhos. Compreendem que os desejos da juventude nunca serão 

realizados. Não há tempo mais para sonhar e nem realizar o que se sonhou. A fraqueza das 

mãos do narrador, que não consegue escrever o que deseja se deve à sua crença pessimista de 

que não há mais tempo para se tornar um literato e intelectual, porque isso é para os jovens. E 

por isso, tudo se tornará inútil na vida de Luís da Silva. Este suspira e se pergunta: “Que será 

de mim para o futuro?” (RAMOS, 2013, p. 127). Será que não haveria futuro para aqueles que 

almejavam viver da pena? 

De acordo com Florent: 

[...] as transformações históricas, econômicas e sociais dos anos vinte e trinta 
modificam profundamente a sociedade brasileira. A lenta emergência de um público 
mais amplo confere pouco a pouco ao escritor uma nova posição social (FLORENT, 
2011, p. 50) 
 

Isso significa dizer que, é a partir desse momento histórico, que a produção literária 

ganha contornos de atividade econômica. Pois, havia o produto final, o consumidor, os 

produtores e o lugar onde era produzido o livro - as casas editoriais. Estas passaram por uma 

modernização tecnológica e comercial, diminuindo a dependência do mercado editorial 

brasileiro para o estrangeiro. Assim: 

As mudanças na educação, na literatura e nos estudos brasileiros repercutiram na 
indústria do livro, desde o projeto gráfico até a difusão; mas, sobretudo quanto à 
matéria preferencial das suas páginas, cada vez mais receptivas aos autores novos 
integrados nas tendências do momento.  
Pode-se dizer que, reciprocamente, essas tendências foram estimuladas pelo livro 
renovado, na medida em que os autores procuravam se ajustar à preferência da moda 
e dos editores — como, por exemplo, o "romance social" e os estudos brasileiros 
(CANDIDO, 1989, p. 191). 
 

É neste período que é considerada a idade de ouro para o meio literário brasileiro: 

 [...] o escritor, enquanto trabalhador remunerado por sua criação intelectual, reage a 
tais inovações. Procura de modo progressivo, transformar sua atividade numa 
verdadeira profissão, tendo de superar os seus próprios preconceitos em torno da 
relação entre criação artística e dinheiro (FLORENT, 2011, p.50). 

 

Assim, Luís da Silva, iludido, mantinha o desejo de ser reconhecido como um grande 

literato e intelectual. Mas, para alcançar o sucesso e a fama, o narrador precisava superar seus 

preconceitos. Na verdade, ele precisava compreender quais eram as transformações que 

estavam modificando o escritor e mudando a sua posição na sociedade. Será que Luís da Silva 

captou essas mudanças? 
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De fato, o modo como os escritores reagiram ou não às inovações trazidas pelo 

modernismo obedeceu a uma tradição quase dogmática em que a criatividade do texto era o 

destaque da obra literária, alçando o autor ao patamar de gênio, ideia muito difundida no 

Romantismo. Assim: 

O Romantismo identificando o literário com o novo, único e original, e o trabalho do 
escritor com atividade particular e solitária, expressão íntima de um indivíduo, ajuda 
a difundir o privilégio do texto. [...] Só aparentemente o processo de reificação da 
literatura, segundo o qual ela circula como mercadoria, produto manufaturado a ser 
comercializado com vistas ao lucro, contradiz a noção de texto, conforme a 
modernidade o concebe (LAJOLO & ZILBERMAN, 2011, p.75). 
 

Por isso, a formação e profissionalização do escritor moderno se darão de forma 

ambígua, porque o artista será obrigado a articular dois mundos diferentes: autoria e texto. O 

texto se insere no espaço da idealização, mas que é materializado pelo livro na condição de 

mercadoria para consumo. Entretanto, o autor na condição de criador da obra única e original 

é, também, pessoa física que precisa de dinheiro para pagar as contas e o aluguel, trazendo o 

autor/criador para a realidade da sobrevivência, que no caso de Luís da Silva, se trata de uma 

realidade mesquinha e vazia. Isto é, a realidade que o “autor/criador” Luís da Silva não queria 

ver e nem escrever. 

  No começo do romance Angústia Luís da Silva declara: 

Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma 
livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham ali 
pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de 
prostituição. [...] E os autores, resignados, mostram as letras e os algarismos, 
oferecendo-se como as mulheres da rua da Lama (RAMOS, 2013, p. 21). 
 

 Através do discurso do narrador, Graciliano Ramos retrata a ideia preconceituosa que 

muitos escritores e intelectuais tinham em relação à criação artística se tornar mercadoria com 

valor de lucro. Luís da Silva compara as vitrines da livraria com as casas de prostituição, os 

escritores com as prostitutas da rua da Lama. Porém, apesar de acreditar nesse preconceito, o 

narrador assume, na condição de jornalista, que vende sua escrita: “É o que sei fazer, alinhar 

adjetivos, doces ou amargos, em conformidade com a encomenda” (ibidem, 2013, p.57). 

Em outras palavras, para Luís da Silva, quem consegue viver da pena, vendendo sua 

arte literária é uma ‘prostituta’, mas ele aceita como jornalista vender artigos, elogiosos ou 

não por encomenda. Parece que o narrador coloca o escritor e o texto literário em um 

pedestal. Como se a profissão do escritor fosse superior às outras atividades. Luís da Silva 

como escritor não pode vender sua literatura ao sistema, não acredita que é certo transformar 

sua escrita, seus livros em mercadoria. Mas, não vê problemas em vender seus textos 

jornalísticos. Ele representa o escritor que não aceita o modo como o livro se transformou em 
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objeto industrializado, mercadoria submetida à compra e venda. Não compreende essa face 

concreta da literatura e não consegue entender que o livro, agora, “é parte integrante dos 

mecanismos próprios ao capitalismo. [Este] assume marcas da sociedade burguesa ao se 

transformar em propriedade privada” (LAJOLO & ZILBERMAN, 2011, p. 75). 

Portanto, pode-se afirmar que Luís da Silva corporifica “a inserção pré-capitalista do 

escritor no mercado de trabalho” (ibidem, 2011, p. 86). Como também: “[...] representa a falta 

de profissionalismo no âmbito das Letras e o conformismo com que o artista lida com a 

ausência de estrutura socioeconômica que possibilite a mudança de situação” (ibidem, 2011, 

p. 91). 

Porém, é necessário ler o discurso do narrador de Angústia com cautela e certa 

desconfiança. Pois, se trata de um personagem humanizado por Graciliano Ramos, ou seja, 

metaforiza toda a complexidade e as contradições prementes à natureza humana. Logo, surge 

a questão: Será que Luís da Silva chama de prostituição a venda de obras literárias, por que, 

na verdade, não consegue vender as suas? Por isso, faria sentido analisar o personagem como 

um recalcado ou um suposto intelectual. Pois, é contraditória a ideia de querer ser um literato 

reconhecido, mas acredita ser imoral quem ganha dinheiro e se sustenta com a venda de sua 

arte.  

Para o romancista a imagem do que é ser escritor era o oposto de seu narrador. Em 

carta datada de três de julho de 1935, Graciliano revela que os escritores são: 

[...] uns animais diferentes dos outros, provavelmente inferiores aos outros, duma 
sensibilidade excessiva, duma vaidade imensa que nos afasta dos que são doentes 
como nós. Mesmo os que são doentes, os degenerados que escrevem história fiada, 
nem sempre nos inspiram simpatia: é necessário que a doença que nos ataca atinja 
outros com igual intensidade para que vejamos nele um irmão e lhes mostremos 
nossas chagas, isto é, nossos manuscritos, as nossas misérias que publicamos 
cauterizadas, alteradas em conformidade com a técnica (RAMOS apud MORAES, 
2012, p. 101). 
 

 
No trecho, Graciliano descreve a visão que tem acerca dos escritores como animais 

inferiores, dotados de excessiva sensibilidade, mas, também de excessiva vaidade. Estes nem 

sempre inspiram simpatia. É preciso que se reconheçam como irmãos para que assim possam 

ver as chagas, ou seja, seus manuscritos e as misérias que devem ser publicadas. Então, qual 

seria o lugar do escritor Luís da Silva? 

Podemos refletir que Luís da Silva representa o estereótipo do escritor que acredita 

que seu lugar esteja em um pedestal, por isso se sente superior e não reconhece ou não 

compreende que o verdadeiro lugar do escritor está na condição de expectador e denunciador 

das misérias humanas.  
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Por ser esnobe o narrador personagem não consegue se aprofundar nas questões 

subjetivas da vida e da condição humana. Por ser mais fácil e cômodo, esse sujeito prefere o 

trabalho simples ao complexo. Prefere escrever o que é mais conveniente, mesmo que sejam 

falsos elogios e mentiras. E escrever sobre a natureza humana requer maturidade e paciência 

como pensava Graciliano Ramos: “Escrever é um lento aprendizado, que se estende pela vida, 

é alguma coisa que exige concentração e paciência” (RAMOS apud MORAES, 2012, p-p. 

229-230). 

Isto significa dizer que o trabalho intelectual demanda complexidade e sabedoria. 

Contudo, o narrador Luís da Silva se acomodou a um trabalho em que:  

[...] O que tem valor cá dentro são as coisas vagarosas, sonolentas. Se o maquinismo 
parasse, não daríamos por isto: continuaríamos com o bico da pena sobre a folha 
machucada e rota, o cigarro apagado entre os dedos amarelos. Deixaríamos de 
pestanejar, mas ignoraríamos a extinção dos movimentos escassos [...] (RAMOS, 
2013, p. 165). 
 

 Luís da Silva se acomodou ao trabalho simplório que o automatizou. E que o obriga a 

viver como máquina que produz qualquer coisa sem sentido na repartição, qualquer notícia 

verdadeira ou falsa no jornal e qualquer literatura, mesmo a superficial ou que não tenha 

significação para ele como escritor. Assim, segundo Florent, (2011, p. 43): “No Brasil, onde a 

atividade literária sempre teve dificuldade em ultrapassar o estágio do diletantismo, [a] 

ambiguidade marca toda a história da literatura”. Logo, a atividade literária era definida por 

duas óticas distintas, sobretudo, com a revolução cultural oriunda do modernismo. Pois, para 

as camadas superiores a literatura era tratada com status de ornamento e de prestígio com o 

objetivo de dar uma aparência harmoniosa da sociedade. Entretanto, com o modernismo e 

com as transformações culturais advindas desse período, o escritor busca explicar a 

heterogeneidade, a diversidade e os contrastes da sociedade, dando à literatura o sentido de 

missão, colocando o meio literário em um impasse. Por isso, a condição do escritor brasileiro 

era bastante contraditória, uma vez que ele era escolhido como porta-voz da crítica ao sistema 

excludente. Mas, era privado de autonomia econômica e financeira, sendo obrigado a 

depender da classe dirigente, ou seja, daquela que deveria ser o alvo de suas críticas. Por 

causa dessa situação, muitos escritores e intelectuais buscavam nos jornais um meio de 

sobrevivência:  

Muitas vezes, o dinheiro pago pela imprensa representa para alguns escritores o 
primeiro salário recebido em troca de uma atividade literária. [...]. Estes artigos, 
relativos a temas circunstanciais e mesmo fúteis, proporcionam aos escritores certa 
estabilidade financeira, sem exigir grandes esforços intelectuais. Em contrapartida, a 
dispersão de ideias e a prática de um estilo superficial podem representar riscos para 
as suas atividades criadoras (FLORENT, 2011, p. 61). 
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Pode-se inferir que a prática de escrever em um estilo superficial, ou escrever 

propriamente mentiras, no jornal, influenciou de maneira negativa a escrita literária de Luís da 

Silva, o embrutecendo como indivíduo e, consequentemente, como artista. Portanto, moldado 

pela atividade de escrever artigos fúteis e sem grandes esforços intelectuais, o narrador não 

consegue exercer a atividade literária com criatividade e dedicação.  

Durante a narrativa, é retratado ao leitor qual é a dinâmica e quais são as dificuldades 

do protagonista no exercício da profissão de jornalista. Graciliano consegue imprimir de 

forma realista o cotidiano de uma redação de jornal, porque exercera também essa atividade 

desde os tempos da juventude no interior de Alagoas até quando já era escritor consagrado na 

capital. Mas, diferente de seu criador, Luís da Silva relata a sua rotina de jornalista 

subserviente que tem consciência de que em sua escrita não há moralidade: 

Trabalho num jornal. À noite dou um salto por lá escrevo umas linhas. Os chefes 
políticos do interior brigam demais. Procuram-me, explicam os acontecimentos 
locais, e faço diatribes medonhas que, assinadas por eles, vão para a matéria paga. 
Ganho pela redação e ganho uns tantos por cento pela publicação. Arrumo desaforos 
em quantidade, e para redigi-los necessito longas explicações, porque os matutos são 
confusos, e acontece-me defender sujeitos que deviam ser atacados [...] (RAMOS, 
2013, p. 57). 
 

Neste outro trecho, são demonstradas a falta de opinião e a escrita por conveniência, 

porque dependendo do valor do pagamento, o jornalista Luís da Silva escrevia elogios ou 

críticas, mas nunca a verdade: “Às vezes eu estava espremendo o miolo para obter uma 

coluna de amabilidades ou descomposturas” (ibidem, 2013, p. 57). E na seguinte passagem, é 

delineada a crítica aos muitos intelectuais coagidos pelo governo Vargas: “Muitos crimes 

depois da revolução de 30. Valeria à pena escrever isto? Impossível, porque eu trabalhava em 

jornal do governo” (ibidem, 2013, p. 104). Todavia, essa não era a realidade do romancista 

alagoano, que como poucos, conseguiu manter sua verdade intelectual e literária. Por isso, 

Graciliano Ramos “para evitar qualquer comprometimento, prefere o trabalho de revisor de 

texto ao colaborador regular no Correio da Manhã, cuja linha editorial é bem diversa de suas 

convicções” (FLORENT, 2011, p.68).  

O mais importante na leitura do romance é a percepção que Luís da Silva tem de si 

mesmo e dos outros ao seu redor. Ele tem a consciência de que seus atos não são dignos e que 

não é somente pela necessidade de sobrevivência que aceita essa vida. Mas é, sobretudo, pela 

sua condição de ser pobre-diabo, um fraco, um rato, que não tem forças para sair dessa 

situação, somente, talvez, através da morte de Julião Tavares. Assim ele declara:  

[...] Está claro que não inspiro confiança aos trabalhadores. Na sessão mais agitada 
seu Ramalho gemerá [...]: - "Camarada Luís da Silva, você escreveu um artigo 
defendendo o imperialismo” - "Não escrevi não. Sou lá homem para defender o 
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imperialismo?" - "Está aqui o original, é a sua letra", dirá o rapaz de cabelos 
compridos, que toca violão. [...] Fico pensando em coisas assim, cabisbaixo, a testa 
enrugada. [...] 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." [...] 
caminho batendo nos transeuntes, enrolando palavras de desculpa, entrando no 
futuro como um parafuso. - "Camarada Luís da Silva, antes da revolução você 
elogiava os políticos safados do interior, os prefeitos ladrões. Onde está o dinheiro 
que essa gente lhe deu?" Sabia lá! (RAMOS, 2013, p-p 127-128). 

 
A passagem apresentada ilustra a consciência do narrador que desmascara suas 

atitudes indignas e tem medo de que seus colegas descubram a sua covardia subserviente. 

Compreende que não inspira confiança, pois sua pena escreve de acordo com os desmandos 

do poder vigente. Já elogiou o imperialismo quando foi preciso. Elogiou o coronelismo e os 

prefeitos corruptos antes da revolução. E, agora, com a revolução não consegue escrever 

artigos que revelam a violência instaurada pelo governo Vargas. Assim, Luís da Silva entra no 

futuro rodando como parafuso, sem direção, sem destino e sem chão. Por isso, pensará que o 

assassinato fincará seus pés na terra, na realidade, pois em toda a sua vida, pela primeira vez, 

foi a única coisa que decidiu por si só, foi a única vez que deixou de ser parafuso. 

Apesar de ter a consciência pesada, o narrador sabe que quem lê seus artigos ou suas 

mentiras não tem opinião própria assim como ele. Através do discurso de Luís da Silva, 

Graciliano Ramos faz uma crítica contundente à classe leitora formada pela elite, que compra 

e paga pelas mentiras convenientes publicadas. E também, critica a outra parcela da sociedade 

formada por analfabetos que, facilmente, são conduzidos pela opinião alheia: 

Medo da opinião pública? Não existe opinião pública. O leitor de jornais admite 
uma chusma de opiniões desencontradas, assevera isto, assevera aquilo atrapalha-se 
e não sabe para que banda vai. Ouvindo-o, penso no tempo em que os homens não 
liam jornais [...] (RAMOS, 2013, p. 163). 

  

É preciso dizer também o quanto o romance Angústia é atual, pois é pertinente a ideia 

de que sua leitura traz reflexões acerca de problemas contemporâneos, uma vez que a 

narrativa expõe o poder de influência dos meios de comunicação de massa, contemporizado 

pelo jornal. Entretanto, caberia, também, a mesma reflexão, guardada as devidas proporções, 

no que concerne ao poder de manipulação da mídia, sobretudo pela televisão e, 

posteriormente, pelas redes sociais, em razão do advento da internet. Agora, os leitores 

internautas ainda continuam admitindo opiniões desencontradas e não sabem para que lado 

vão. Será que ainda não se formou uma opinião pública no país? 

 Muitos autores não concebiam o trabalho literário como rentável. O talento não 

poderia se misturar com dinheiro, por isso procuravam trabalhos considerados mais 
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apropriados. Logo, encontravam o lugar do trabalho ideal em que pudessem conciliar 

emprego com atividade literária no serviço público. De acordo com Lajolo e Zilberman: 

 [...] a nomeação de escritores para cargos públicos consistia [...] na tentativa de 
remendar a impotência institucional, mutilando simultaneamente a instituição 
literária, por não reconhecê-la como tal, e o serviço público, no qual postulava a 
existência do ócio necessário à criação (LAJOLO & ZILBERMAN,2011, p. 88) 
  

Entretanto, em uma de suas crônicas célebres dos anos quarenta, o poeta Carlos 

Drummond de Andrade contesta essa premissa, retratando com ironia as relações entre 

literatura e burocracia, ratificando as vantagens de se trabalhar para o governo: 

O emprego do Estado concede com que viver, de ordinário sem folga, e essa é a 
condição ideal para bom número de espíritos; certa mediania que elimina os 
cuidados imediatos, porém não abre perspectivas de ócio absoluto [...] quase toda a 
literatura brasileira, no passado como no presente, é uma literatura de funcionários 
públicos [...] [atesta-se] o que as letras devem à burocracia, e como esta se 
engrandece com as letras (ANDRADE apud FLORENT, 2011, p-p. 70-71).  
 

Pode-se afirmar, então, que a burocracia brasileira obteve, além do prestígio 

intelectual, resultados concretos de sua parceria com as letras. Pois:  

Machado de Assis [...] soube ao mesmo tempo obter sucessos literários e seguir uma 
carreira de funcionário exemplar [...] Algumas gerações mais tarde, Graciliano 
Ramos teve um percurso [...] igualmente benéfico para o bem público (FLORENT, 
2011, p. 71).  

 
Contudo, pode-se dizer o mesmo sobre a carreira de funcionário público do narrador 

Luís da Silva? Ele também colaborou para o bem público assim como fez Graciliano Ramos? 

 A carreira do romancista como burocrata é de conhecimento por parte da crítica e de 

estudiosos do autor. Este é conhecido por causa de seu temperamento enérgico e de sua 

conduta zelosa e responsável em relação às contas públicas, quando esteve no cargo de 

prefeito de Palmeira dos Índios. Também, ocupou o cargo de secretário de educação de 

Alagoas em 1933, garantindo o aumento de matrículas na rede de ensino em sua gestão. 

Já Luís da Silva compreende o trabalho na repartição como algo inútil e sem 

significação. Entende que esse espaço é dedicado ao ócio ‘improdutivo’ porque não consegue 

aproveitar o tempo para realizar seu trabalho de escritor e não faz nada que seja útil para o 

bem público. Na verdade, não tem ideia da responsabilidade que tem ao ocupar uma função 

pública. Infelizmente, um mal que ainda habita as repartições. Assim, ele descreve seu 

ambiente de trabalho: 

 Nas horas de serviço conseguia distrair-me. Os livros enormes de lombos de couro 
e folhas rotas, os ofícios, a campainha do telefone e o tique-taque das máquinas de 
escrever me arrastam para longe da terra. O que lá fora é bom, útil, verdadeiro ou 
belo não tem aqui nenhuma significação. Tudo é diferente. Respiramos um ar onde 
voam partículas de papel e de tinta e trabalhamos quase às escuras. [...] (RAMOS, 
2013, p.165). 
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Logo, é inegável a crítica que Graciliano Ramos tece ao automatismo e à reificação do 

trabalho. Provavelmente, se trata de um ambiente em que seria impossível ter alguma 

inspiração, porque não se pode escrever literatura em um local insalubre, às escuras, um 

escritor não deve exercer sua arte em folhas rotas. Portanto, é possível admitir a ideia de que o 

caráter de um indivíduo pode ser moldado pelo trabalho que este executa, forjando o drama 

vivenciado pelo narrador Luís da Silva. Segundo Candido:  

Graciliano Ramos [...] parte do pressuposto de que a maneira de viver condiciona o 
modo de ser e de pensar [...] 
Não se trata, evidentemente, do resultado mecânico de certas relações econômicas. 
Uma profissão, ou ocupação qualquer é um todo complexo, integrado por certos 
impulsos e concepções que ultrapassam o objetivo econômico. E este todo complexo 
– como aprendemos nos romances de Balzac – vai tecendo em torno da pessoa um 
casulo de atitudes e convicções que se apresentam, finalmente, como a própria 
personalidade (CANDIDO, 1992, p. 28). 
 

Em suma, viver da pena requer sacrifícios, dedicação e perseverança como em 

qualquer outra atividade. Mas, o viver da pena de aluguel, na condição de jornalista 

“parafuso” ou funcionário de “rodas velhas e dentes gastos,” moldou o caráter do narrador de 

Angústia, o transformando em jornalista subserviente que se resigna a escrever mal para 

ganhar o ordenado, prejudicando sua arte literária. Também o transformou em uma máquina 

encarquilhada que escreve ofícios em folhas rotas. E assim, fechado em um casulo de atitudes 

mesquinhas e vazias, Luís da Silva moldará a pior faceta de sua personalidade, a de assassino. 

 

 

3.2: Graciliano Ramos e a intelectualidade como missão social 

 

 

“[...] A linguagem escrita é uma safadeza que vocês inventaram para enganar a 
humanidade, em negócios ou com mentiras” (RAMOS, 2013, p. 89). 

 

 Os anos trinta se tornaram uma década emblemática porque representaram as diversas 

transformações ocorridas nos âmbitos político, social, cultural e econômico, revolucionando o 

meio literário brasileiro. Em razão do progresso do sistema educativo, da ascensão da classe 

média urbana e de um melhor desenvolvimento do mercado editorial. Ampliou-se o público 

leitor e isso “provoca nos homens de letras uma tomada de consciência profissional, além de 

uma maior preocupação com a sua função dentro da sociedade”. (FLORENT, 2011, p. 17). 

Por isso, é importante “compreendermos plenamente a singularidade do papel desempenhado 



74 
 

 
 

por Graciliano Ramos, através de suas obras, é claro, mas também graças à sua figura de 

intelectual empenhado” (FLORENT 2011, p. 17). 

Após o primeiro modernismo, em que a missão dos intelectuais era redesenhar uma 

identidade nacional, coube aos escritores da década referida desempenhar o papel de porta-

vozes do país, cujo objetivo foi a substituição de um projeto voltado para a concepção mais 

estética da literatura por um projeto de caráter mais ideológico e social. Pois, segundo Moraes 

(2004, p.205), “A tarefa do artista consistia em produzir obras e reflexões comprometidas 

com as causas populares e que elevassem o nível cultural das massas”. Graciliano Ramos 

forjou sua escrita literária com essa certeza. Mas, pode-se dizer o mesmo do narrador Luís da 

Silva?   

Ainda, de acordo com o crítico: “O fundamento ético de Graciliano reivindicava uma 

efetiva transformação social, sem em nenhum instante negociar a substância estética da 

revelação da realidade” (ibidem, 2004, p. 215). Então, qual seria o fundamento ético que 

impulsionava a escrita de Luís da Silva? Teria ele alguma posição artística, estética e 

ideológica que substanciasse seu fazer literário? 

É certo afirmar que a palavra-chave definidora da obra de Graciliano é o humanismo. 

Pois, por meio da humanização de seus personagens, o autor se “vincula, a um só tempo, ao 

estatuto universal da essência humana e aos valores arraigados da alma brasileira, com seus 

fantasmas, perplexidades, atrofias e ambições” (MORAES, 2012, p. 302). Logo, é possível 

compreender que, diferentemente de seu narrador, Graciliano Ramos dimensionava a verdade 

humana em seus personagens. Enxergava-os como eles realmente eram e não sentia repulsa 

ou vergonha como sentia Luís da Silva. Por isso, a verdade ética do narrador de Angústia não 

poderia fundamentar a sua escrita, pois não conseguia se comprometer e nem se compadecer 

com as crises e angústias dos homens, mulheres, vagabundos e trabalhadores, que estavam em 

torno dele. Ele tentou, mas não conseguiu chegar à alma das gentes simples, ou seja, daqueles 

que representam, verdadeiramente, a alma dos personagens de Graciliano.  

Assim, o personagem angustiado imprime na narrativa toda a sua amargura, porque se 

sente deslocado, tenta se adequar, mas sabe que essa não é mais a sua realidade. O fato é que 

Luís da Silva nunca encontrou um lugar no mundo: 

[...] entrava numa bodega, tentava conversas com os vagabundos, bebia aguardente. 
Os vagabundos não tinham confiança em mim. Sentavam-se, como eu, em caixões 
de querosene, encostavam-se ao balcão úmido e sujo, bebiam cachaça. Mas estavam 
longe. As minhas palavras não tinham para 
eles significação. Eu queria dizer qualquer coisa, dar a entender que também era 
vagabundo, que tinha andado sem descanso, dormido nos bancos dos passeios, 
curtido fome. Não me tomariam a sério. Viam um sujeito de modos corretos, pálido, 
tossindo por causa da chuva que lhe havia molhado a roupa. [...] Não simpatizavam 
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comigo. Eu estava ali como um repórter, colhendo impressões. Nenhuma simpatia. 
A literatura nos afastou: o que sei deles foi visto nos livros. Comovo-me lendo os 
sofrimentos alheios, penso nas minhas misérias passadas, [...] Mas a fome 
desapareceu, os tormentos são apenas recordações [...] (RAMOS, 2013, p-p. 122-
123). 
  

Desse modo, nos é revelada a lucidez de Luís da Silva, pois tem consciência de que é 

uma fraude. Não consegue se adequar e se destacar nos salões literários onde as pessoas de 

fino trato como Julião Tavares estão presentes. Nem consegue se destacar entre os 

vagabundos, mesmo tendo sido um no passado. Mas nada do que vivenciara ou experimentara 

ficou em seu íntimo. Só se comove com os sofrimentos, por meio da literatura e não por meio 

da realidade ou da experiência vivida. Assim, quando conseguiu deixar de ser vagabundo e 

saciar a fome, seus tormentos viraram simples recordações. Portanto, se não consegue sentir 

de verdade, não conseguirá escrever com sentimento e significação. 

Em outro trecho, o narrador questiona se algum vagabundo de seu tempo teve o 

mesmo destino dele, se foram capazes de refazer a vida e puderam se tornar mais humanos. 

Ou se acomodaram como Luís da Silva em um emprego medíocre no papel de parafuso 

insignificante do Estado: 

[...] Onde andariam os outros vagabundos daquele tempo? Naturalmente a fome 
antiga me enfraqueceu a memória. Lembro-me de vultos bisonhos que se arrastavam 
como bichos, remoendo pragas. Que fim teriam levado? [...] Alguns, raros, teriam 
conseguido, como eu, um emprego público, seriam parafusos insignificantes na 
máquina do Estado e estariam visitando outras favelas, desajeitados, ignorando tudo, 
olhando com assombro as pessoas e as coisas. Teriam as suas pequeninas almas de 
parafusos fazendo voltas num lugar só (RAMOS, 2013, p. 123). 
  

Portanto, pode-se depreender que para o narrador de Angústia conseguir alcançar o 

patamar de intelectual social e engajado como foi Graciliano Ramos seria algo impossível. 

Uma vez que não possuía em sua vida como em sua arte, um fundamento ético que o tornasse 

mais humano e que, assim, pudesse humanizar sua escrita. E nem possuía senso de 

pertencimento a nenhum grupo social e por isso não conseguia dimensionar a realidade da 

vida e dos indivíduos em sua narrativa. Ou seja, na condição de percevejo social e parafuso 

que não sabe qual é o seu lugar e o seu papel, nunca teria o reconhecimento intelectual e 

literário de seus pares, nem mesmo dos vagabundos bêbados. 

Para Graciliano Ramos, a arte de escrever só pode ser concebida se o escritor for fiel 

à sua ideia, aos seus sentimentos, for fiel à vida. Pois, segundo o romancista: “Arte é sangue, 

é carne. [...] As nossas personagens são pedaços de nós mesmos, só podemos expor o que 

somos.” (RAMOS apud MORAES, 2012, p. 230). Entretanto, foi justamente o que Luís da 

Silva não fez em relação à sua arte, porque não quis expor o que era realmente, negou 

escrever e retratar a sua realidade de pobre-diabo.    
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Sabe-se que o personagem de Angústia fugia da sua realidade de percevejo social por 

meio das reminiscências de seu passado. Logo, não poderia escrever sobre uma realidade que 

não queria enxergar, que odiava e renegava. Também, não poderia escrever uma literatura que 

fosse contra a realidade crua, pois não teria os ornamentos necessários para a criação dessa 

arte superficial.  

Por isso, ele deveria escolher entre fazer o papel do escritor que reconhece a literatura 

como “agradável passatempo destinado a desanuviar as mentes sobrecarregadas pelos 

negócios ou pela política, e a distrair senhoras” (FLORENT, 2011, p. 47). Ou aceitar a missão 

do intelectual que deve ser o porta-voz da transformação social e suportar as consequências 

dessa escolha, como teve que fazer Graciliano Ramos. Porém, o narrador angustiado não 

conseguiu escolher seu estilo, não assumiu nenhuma estética, não conseguindo, portanto, 

revelar a sua verdade, a sua arte. 

Como fora analisado neste trabalho, o narrador Luís da Silva tentou adotar o estilo da 

literatura artificial, já consagrada e validada pela elite, ou seja, a mesma literatura ornamental 

adotada pelo seu opositor Julião Tavares. Mas, como não fazia parte do meio social e literário 

do comerciante não conseguiu sustentar essa literatura, denominada de “torre de marfim”. 

Segundo Florent (2011, p. 49): “O conceito de torre de marfim, isto é, da arte como refúgio 

ideal contra a realidade do mundo, faz surgir toda uma literatura artificial e amaneirada, em 

voga desde o final do século XIX na Europa.” Então, qual seria a substância estética que 

forjaria a literatura de Luís da Silva? 

O próprio narrador assume que possui uma linguagem acanalhada, baixa e ordinária, 

mas não teve a coragem e a ousadia necessárias para escrever conforme a sua verdadeira 

linguagem, com a sua verdade estética. Mais uma vez, Luís da Silva não seguiu o que lhe 

agradava, não seguiu sua consciência, não desenvolvendo sua liberdade criadora. E por isso 

não conseguiu criar seu estilo narrativo, se conformando com a utilização de uma linguagem 

artificial em sua escrita, não conseguindo dar uma significação humana à sua literatura. Ao 

contrário do autor Graciliano Ramos que compreendeu e soube aproveitar o que o 

modernismo trouxe de mudança e liberdade estética na arte literária.  

De acordo com Candido: 
[...] no decênio de 1930 o inconformismo e o anticonvencionalismo se tornaram um 
direito, não uma transgressão, fato notório mesmo nos que ignoravam, repeliam ou 
passavam longe do Modernismo. Na verdade, quase todos os escritores de qualidade 
acabaram escrevendo como beneficiários da libertação operada pelos modernistas, 
que acarretava a depuração antioratória da linguagem, com a busca de uma 
simplificação crescente e dos torneios coloquiais que rompem o tipo anterior de 
artificialismo. Assim, a escrita de um Graciliano Ramos ou de um Dionélio 
Machado ("clássicas" de algum modo), embora não sofrendo a influência 
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modernista, pôde ser aceita como "normal" porque a sua despojada secura tinha sido 
também assegurada pela libertação que o Modernismo efetuou (CANDIDO, 1989, 
p-p 185-186). 
 

Contudo, em relação às ideologias? Teria Luís da Silva alguma? De acordo com 

Moraes:  

Luís da Silva espelha, em sua impotência trágica, a consciência do despreparo das 
massas para assegurar uma efetiva transformação social. Desconfia e descrê da ação 
coletiva para redirecionar o processo político. [...] Quando Luís da Silva reflete 
sobre a via revolucionária é catapultado pelo ceticismo (MOARES, 2012, p. 102). 
 

Pode-se afirmar que a covardia de Luís da Silva, em tomar posições, sejam políticas 

ou ideológicas, se deve ao seu ceticismo, ou talvez até a uma visão mais contundente da 

hipocrisia reinante nos meios políticos e nas relações oligárquicas que ditavam os ensejos do 

país. Por isso, é revelada pela sua voz a descrença na transformação social, bandeira hasteada 

por muitos intelectuais. Assim, o narrador de Angústia vocifera: “- História! Esta porcaria não 

endireita. Revolução no Brasil! Conversa! Quem vai fazer a revolução? Os operários? Espere 

por isso. Estão encolhidos, homem. E os camponeses votam no governo, gostam do vigário” 

(RAMOS, 2013, p. 59).  Entretanto, durante a narrativa, é apresentado ao leitor o personagem 

judeu e comunista Moisés como o único representante da ideologia socialista com a qual 

Graciliano Ramos simpatizava. Colega de Luís da Silva no jornal, o judeu assumia a sua 

posição ideológica. Assim, o narrador revela ao leitor que: “Moisés atacaria os livros feitos 

com frases bem arrumadas. A arte deveria estar ao alcance de todos, a serviço da política” 

(ibidem, 2013, p.106).  

Nota-se que na citação é desvelado o discurso do intelectual de esquerda que não 

aceita a literatura de ornamento, atacando-a. E corrobora a função social do intelectual que 

deve escrever a arte literária a serviço de todos e da política. Logo, Luís da Silva assumirá 

uma postura de respeito e admiração pelo colega que, ao contrário dele, possui uma posição 

ideológica: “E eu acredito em Moisés, que não escora as suas opiniões com a palavra do 

Senhor, como os antigos: cita livros, argumenta. Prega a revolução, baixinho, e tem os bolsos 

cheios de folhetos incendiários” (ibidem, 2013, p.38). 

Embora tenha simpatia pela ideologia política de esquerda, é sabido que o romancista 

não aceitava a literatura panfletária de cunho marxista. Assim, em outro trecho é revelada ao 

leitor a crítica de Graciliano Ramos aos intelectuais que seguiam a doutrina marxista, mas que 

partilhavam a concepção propagandista da literatura como arte panfletária: “- A arte deve ser 

assim e assado, explicava Moisés. A tecla de sempre, arte como instrumento de propaganda 
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política. Eu queria contrariar o judeu, mas esmorecia, sem coragem para a discussão” (ibidem, 

2013, p. 168).  

         Por não conseguir assumir nenhuma posição ideológica, não era possível ao narrador 

debater com Moisés. Isto é, sem consciência política ou sem ideologia, Luís da Silva nunca 

conseguiria assumir o papel de intelectual. Portanto, a única atitude que tinha, como sempre, 

era a de represar seus pensamentos e sentimentos de revolta e humilhação: 

[...] Não argumentava, não me explicava: queria descontentar Moisés.  
- Não há remédio não. História. Tudo perdido. 
Repisava no mesmo terreno, desajeitado. Uma teimosia estúpida. [..] E zangava-me 
com Moisés, que falava sem se alterar [...] (ibidem, 2013, p.168).  
 
[...] Lá vinha o título enorme da notícia, em quatro colunas: "Comunista assassinado 
num café." Ruim título. Pimentel arranjaria outro melhor. E escreveria durante uma 
semana coisas interessantes. Enquanto matutava nestes absurdos, olhava-me ao 
espelho: uma cara besta. Evidentemente o pessoal mangava de mim; [...] Esforçava-
me por endireitar o rosto descomposto, procurava entender o discurso de Moisés. 
Com os olhos arregalados e os queixos contraídos, o que me dava à boca uma 
aparência de focinho, era como um rato [...] 
- Perfeitamente, perfeitamente. 
Agora concordava com tudo. Eu tinha lá convicção! [...] (ibidem, 2013, p.169). 

 
Como não tinha argumentos, coragem e nem convicção para sustentar uma opinião 

em um debate político. E como não compreendia o discurso de seu colega, ou seja, não 

conseguia dimensionar a revolução político-social de caráter socialista, que mudaria o rumo 

da História mundial. Luís da Silva não poderia ter o reconhecimento que almejava: ser um 

intelectual engajado, como era preconizado neste contexto histórico. Assim, sem convicção, 

em cima do muro, ou escorado nos muros como um rato, só discordava pelo espírito da 

contradição. E só conseguia impor sua opinião, só tinha coragem de expressar o que pensava 

quando bebia: “[...] O judeu cansava-se em dissertações longas, que eu aprovava ou 

desaprovava com a cabeça. Acontecia aprovar agora e reprovar depois. Quando bebia, 

tornava-me loquaz e discordava de tudo só por espírito de contradição” (ibidem, 2013, p. 59). 

Desse modo, o narrador reconhece que não haveria um lugar para ele, caso deflagrasse 

a revolução socialista. E tem a convicção de que não há lugar na sociedade para aqueles que 

não se posicionam politicamente. Sua revolta se dá porque mesmo conhecendo literatura, ou 

escrevendo nos jornais, o único que será considerado como um verdadeiro revolucionário, ou 

intelectual, é Moisés.  

Numa revolução de tal ordem não haveria lugar para mim. Mas então? 
- Um homem sapeca as pestanas, conhece literatura, colabora nos jornais, e isto não 
vale nada? Pois sim. E só pegar um carvão, sujar a parede. Pois sim. 
Moisés que se arranje. Senti despeito. Afastar-me-iam da repartição e do jornal, 
outros me substituiriam. Eu seria um anacronismo, uma inutilidade, e me queixaria 
dos tempos novos [...] (ibidem, 2013, p.171). 
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Outra personagem citada é também o jornalista Pimentel. Aparentemente, ele 

apresenta algumas semelhanças com o protagonista, pois concorda distraído e aprova ou 

desaprova conforme a conveniência. Entretanto, quando escreve tece suas opiniões com fúria 

e agressividade, contrariando a escrita covarde de Luís da Silva. Assim, o narrador descreve: 

“Pimentel concordava distraído. Não desgosta ninguém. Escrevendo, agarra uma opinião e, 

sinta quem sentir, sapeca tudo no papel. Saem artigos furiosos, agressivos como uma peste. 

Mas em conversa aprova o que a gente diz” (ibidem, 2013, p.168). 

Comparando Pimentel com Luís da Silva, percebe-se que ambos, ao contrário de 

Graciliano Ramos, não assumem opiniões nem posições, principalmente, no momento em que 

são obrigados a encarar as pessoas, a olharem o outro como igual. Contudo, Pimentel assume 

uma opinião no momento da escrita, mesmo que não concorde com ela, mesmo que não a 

sinta de verdade, mas a tece com resolução e agressividade. Já, Luís da Silva, na condição de 

rato, apresenta uma escrita diferente dos artigos furiosos de Pimentel, esta é construída por: 

“[...] frases [que] iam pingando no papel, umas traziam as outras, e no fim lá estava aquela 

prosa medida, certinha, que me enjoava” (ibidem, 2013, p.58). Portanto, é certo afirmar que 

mais uma vez, o narrador de Angústia se coloca em posição inferior a outro personagem. Uma 

vez que, embora Pimentel escreva mentiras, ou verdades convenientes, mesmo assim, sua 

escrita tem mais valor para Luís da Silva, pois tem força e fúria, ou seja, tem estilo próprio.  

A narrativa de Luís da Silva além de não apresentar fundamento ético, estilo, também 

não consegue apresentar uma posição ideológica, mesmo que esta seja uma mentira. O 

narrador nem consegue, por meio de sua escrita, fingir que é um grande pensador, ou pelo 

menos se passar por um renomado intelectual, assim como faziam os medalhões da alta 

sociedade, como fazia Julião Tavares. Mesmo assim, o narrador se ressente porque, apesar de 

tudo, de todo o seu ceticismo, não é um hipócrita. Pois, ainda pulsa em suas veias a verdade 

que todos teimam em não enxergar. A mesma verdade que o levou à loucura. A verdade de 

saber-se consciente e conseguir enxergar o que todos não querem ver, a alienação à qual 

sucumbe a sociedade. Por isso, o narrador brada ao leitor: 

[...] Quero bradar: 
- Eles escrevem assim porque receberam ordem para escrever assim. Depois 
escreverão de outra forma. É tapeação, é safadeza. 
 Aborreço a lida enfadonha, [...] Pimentel é um malandro. Por que será que Pimentel 
não escreve sempre as mesmas coisas? Repetindo-as, ele próprio, que não acredita 
em nada, acabaria acreditando nos seus artigos. 
 Não há opinião pública: há pedaços de opinião contraditórios (ibidem, 2013, p.163). 
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 Graciliano Ramos encarnou a postura do intelectual crítico e sabia que a missão do 

artista era dizer a verdade. Embora, em razão da condição econômica, muitos intelectuais 

assumiam uma posição contraditória, ou seja, eram acusados de se venderem ao sistema. Será 

esse o caso de Luís da Silva? 

 Para alcançar os privilégios econômicos, sociais e culturais em um país 

subdesenvolvido, muitos intelectuais estabeleciam um distanciamento entre eles e os 

indivíduos dos quais pretendiam ser os porta-vozes. O crítico Antonio Candido expõe com 

clareza este problema no ensaio “A Revolução de 1930 e a cultura”:  

A qualidade e grau de consciência dos detentores da cultura e do saber tornavam-se 
elementos de peso, porque eles podiam assumir a função de “delegados” da 
coletividade. De um lado isto servia de pretexto para manter posições privilegiadas, 
com a consequente sujeição das camadas dominadas. [...] Mas sob o ponto de vista 
estritamente cultural, podia ser uma oportunidade de servir como veículo possível 
para manifestar os interesses e necessidades de expressão dessas camadas. [...] 
Desde o pensador político que formula um ideário radical, até o artista que constrói 
estruturas por meio das quais se manifesta o humano, acima dos interesses de classe, 
muitos setores das elites puderam (e podem) encontrar uma alta justificativa para a 
sua atividade. Além disso, depois de 1930 se esboçou uma mentalidade mais 
democrática a respeito da cultura, que começou a ser vista, pelo menos em tese, 
como direito de todos, contrastando com a visão de tipo aristocrático que sempre 
havia predominado no Brasil, com uma tranquilidade de consciência que não 
perturbava a paz de espírito de quase ninguém. Para esta visão tradicional, as formas 
elevadas de cultura erudita eram destinadas apenas às elites, como equipamento (que 
se transformava em direito) para a "missão" que lhes competia, em lugar do povo e 
em seu nome (CANDIDO, 1989, p.194). 
 
 

Tanto Luís da Silva como Graciliano Ramos desempenharam funções públicas e 

trabalharam para jornais. Mas diferente de sua criação, Graciliano recusou a submeter sua 

escrita, ou melhor, corromper sua arte literária de maneira arrivista como fizera Luís da Silva. 

Pois:  

[...] o autor enfrentou todas as contradições que a sociedade e o poder impõem ao 
artista: construir uma visão crítica da sociedade da qual ele provém e do estado 
autoritário do qual ele depende; engajar-se em uma ideologia revolucionária tendo a 
pena como a única arma, mas permanecer fiel à literatura recusando fazer romances 
de tese [...] (FLORENT, 2011, p. 244). 
 

Partindo das proposições acima em que caracterizam o papel do intelectual 

desempenhado por Graciliano Ramos, podemos refletir acerca da posição de Luís da Silva em 

que se constata o não comprometimento à causa social, e, portanto, por esse critério ele não 

poderia ser definido como um verdadeiro intelectual de acordo com o pensamento da época, o 

que lhe restaria, somente, a alcunha de intelectual fracassado. 

 Na citação, abaixo, o narrador assume, constrangido, que escreve uma literatura 

ordinária e tem consciência que sua escrita é corrompida. Isto é, não está embasada pela 
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concepção da literatura como missão social, que tem como proposta construir uma visão 

crítica, principalmente, em relação à política do estado autoritário da era Vargas: 

- Escreva um artigo a respeito de salários, seu Luís. 
Bocejo e sapeco uma literatura ordinária, constrangido. Sei que estou praticando 
safadeza. Penso no que acontecerá depois. Quando houver uma reviravolta, 
utilizarão as minhas habilidades de escrevedor? (RAMOS, 2013, p-p 164-165). 

  
Essa pergunta é sintomática porque imprime a preocupação do narrador com a 

possibilidade de manter seu emprego, caso deflagrasse uma reviravolta política no país. Na 

verdade, caso houvesse a mudança era provável que ele adequaria sua escrita aos novos 

representantes do poder e permaneceria, mediocremente, no emprego. Entretanto, na condição 

de pobre-diabo, Luís da Silva compreende e tem clareza a respeito da sua situação. Portanto, 

não se trata de um sujeito alienado, pois sente e tem consciência da reificação de seu trabalho. 

Ele admite: “[...] Escrevo, invento mentiras sem dificuldade. Mas as minhas mãos são fracas, 

e nunca realizo o que imagino” (ibidem, 2013, 221). Isto é, assume sua mediocridade, sua 

fraqueza – por meio da imagem “mãos fracas”. Ou seja, o reconhecimento da sua impotência 

em não conseguir realizar o que sonha é determinante para o sentimento do desespero que 

dará início à obsessão pelo assassinato de Julião Tavares. De profissional mal - sucedido, 

tanto na carreira do funcionalismo público quanto do jornalismo, a fracassado intelectual de 

“mãos fracas”, restando-lhe, somente, raiva, ódio e o título de assassino.   

Mesmo reconhecendo sua fraqueza e seu fracasso e não possuindo relações 

importantes, Luís da Silva insiste na ideia de que através do pistolão, ele poderia vislumbrar 

alguma esperança em se tornar doutor, prática comum entre os filhos da gente importante. 

Assim, no trecho abaixo, o narrador relata o que teve que se submeter, sem sucesso, em busca 

de reconhecimento: 

[...] Mais tarde, já aqui em Maceió, gastando sola pelas repartições, indignidades, 
curvaturas, mentiras, na caça ao pistolão.  
- Escrevi muito atacando a república velha, doutor; sacrifiquei-me, endividei-me, 
estive preso por causa da ideologia, doutor. 
Afinal, para se livrarem de mim, atiraram-me este osso que vou roendo com ódio 
(RAMOS, 2013, p. 40). 
 

“Indignidades, curvaturas e mentiras” não fazem parte do discurso empenhado por 

aqueles que acreditavam na literatura como missão social. Não combinam com o papel 

destinado aos intelectuais de porta-vozes da justiça social. Em suma, não se pode dar 

reconhecimento a quem escreve mentiras; a quem ataca sem consciência política; e a quem 

segue ideologias sem acreditar nelas. Logo, só o que lhe resta é ter que roer o osso do 

fracasso. Desse modo, Luís da Silva nunca pôde desenvolver o engajamento político alinhado 

ao literário, como o fizera muito bem Graciliano Ramos.  
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O protagonista de Angústia não poderia ter reconhecida a sua intelectualidade, 

sobretudo a social e engajada como a de Graciliano Ramos, uma vez que não desenvolveu em 

sua arte literária o fundamento ético que o humanizaria e daria significação a sua escrita. 

Também, não seguiu seu instinto estético, preferindo adotar (não conseguindo) uma 

linguagem artificial que não expressaria sua verdade estética. Na condição de parafuso do 

Estado, Luís da Silva não conseguiu assumir uma posição ideológica como fizera seus colegas 

do jornal. E admite que eles seriam reconhecidos como verdadeiros revolucionários e 

intelectuais. Mesmo sabendo que uma mentira bem escrita, torna-se um discurso poderoso. 

O mais significativo é que Luís da Silva não aprendeu, mesmo nas adversidades, a 

“solidarizar-se com as vidas degradadas por discriminações e pelas estruturas espoliadoras do 

trabalho” (MORAES, 2004, p. 218). E não entendeu que o papel do intelectual era de ter “a 

capacidade de intervir na cena pública da política como norte reformador” (ibidem 2004, p. 

218). 

 Talvez o narrador de Angústia fosse o duplo fracassado que representava tudo aquilo 

que Graciliano Ramos temia se tornar?  

Pode-se inferir que Luís da Silva, com seu ceticismo diante da possível transformação 

social aclamada pelos intelectuais, forçou Graciliano a não desistir de “vislumbrar a superação 

dialética das realidades adversas, com esperança ativa na construção de um outro mundo” 

(ibidem, 2004, p. 218). Por isso, talvez, Graciliano Ramos tenha criado o personagem Luís da 

Silva para fazê-lo lembrar quem era ele como artista e intelectual engajado. 

 

  
3.3 O cheiro dos livros desesperados2: Luís da Silva escritor fracassado 

 

 

“[...] Afinal íamos encontrar o armário dos livros transformado em cemitério de 
ratos” (RAMOS, 2013, p. 99). 

 

Angústia (1936), terceiro romance de Graciliano Ramos, é considerado por muitos 

críticos e leitores a sua obra-prima. Entretanto, para o crítico Antonio Candido e para o 

próprio romancista: “Obra - prima não será, mas é sem dúvida o mais ambicioso e espetacular 

de quantos escreveu” (CANDIDO, 1992, p.34).  

                                                 
2 Inspirado na música “Reconvexo”, composta por Caetano Veloso. Maria Bethânia gravou a versão no disco 
Maria Bethânia: ao Vivo, (1978), faixa 21. 
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Em carta datada de 12 de novembro de 1945, Graciliano Ramos relata o quanto 

renegou sua obra: 

 Sempre achei absurdos os elogios concedidos a este livro [...] nunca tive 
semelhança com Dostoievski nem com outros gigantes [...] Por que é que Angústia 
saiu ruim? [...] Por que é mau? [...] Angustia é um livro mal escrito. Foi isto que o 
desgraçou. [...] Forjei o livro em tempo de perturbações, mudanças, encrencas de 
todo o gênero, abandonando-o com ódio, retomando-o sem entusiasmo [...] Nada 
impede que seja um livro pessimamente escrito. Seria preciso fazê-lo de novo 
(RAMOS apud CANDIDO, 1992, p. 8.). 
 

 
Nota-se que o principal argumento para o “fracasso” do romance deve-se à 

preocupação do artista com o modo como fora tecida a narrativa. Preocupação típica do 

escritor com o seu fazer literário, com o processo de criação. Será que esse tipo de 

preocupação e cuidado, também, acometia o narrador de Angustia?   

Pessimista e cético, Graciliano não acreditava no sucesso de sua empreitada: 

“Graciliano temperou a satisfação com pitadas de descrença” (MORAES, 2012, p. 131). E 

tinha certeza que a edição de Angústia encalharia, ficaria amarela, roída pelos bichos, assim 

como as obras compostas pelo seu narrador. Entretanto, o autor alagoano “atinge com 

Angústia o apogeu de sua carreira de romancista, sendo este o seu primeiro romance a ser 

traduzido e publicado fora do país” (FLORENT, 2011, p.192). Quanto a 

Luís da Silva, seria ele a representação do escritor/intelectual fracassado no qual Graciliano 

Ramos temia se transformar?  

Se compararmos, guardadas as devidas proporções, Graciliano Ramos com seu 

narrador é possível considerar que uma literatura não lida e nem vendida, que ficava 

encalhada no armário – cemitério de ratos - amarelada e destruída pelos bichos é a 

configuração do intelectual fracassado personificado por Luís da Silva, mas que é o oposto da 

trajetória do romancista alagoano. Para Miceli (2001, p. 160): “Tanto Belmiro Borba, o 

bacharel Carlos Melo, como João Valério e Luís da Silva realizam as diversas potencialidades 

objetivas das quais seus próprios autores conseguiram se livrar”. 

Segundo Florent (2011, p. 151) “Graciliano Ramos apesar de sua posição atípica no 

interior do movimento ‘regionalista’ representa um modelo do ponto de vista moral e 

literário”. Partindo da afirmação da autora, podemos refletir que a trajetória fracassada de 

escritor do narrador de Angústia se deve ao fato de que ele não se posicionava moral e 

literariamente em sua arte. Também, pode-se afirmar que o personagem Luís da Silva 

representa um tipo de intelectual que pertencia aos ramos destituídos da oligarquia da família 

rural, ou os chamados “parentes pobres” na concepção de Miceli (2001). De acordo com o 
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crítico: “Nessas condições, alguns deles (os “parentes pobres”) parecem mais inclinados a 

barganhar seus trunfos exíguos em troca de refúgios profissionais [...]” (MICELI, 2001, p.p 

81-82). 

Será, por isso, que o narrador de Angústia se conformou com os trabalhos autômatos 

da repartição e conseguia escrever mediocridades no jornal? Pois, é melhor trabalhar como 

uma máquina insignificante do Estado do que viver na miséria. Logo, Luís da Silva, 

reconhecido nessa figura dos “parentes pobres”: “se [familiariza] com o trabalho simbólico à 

medida que se [veem relegado] ao universo das práticas dos valores [...] de sua classe, no qual 

se [sujeita] à aprendizagem do trato com os princípios do estilo de vida e do gosto dos grupos 

dirigentes” (ibidem, 2001, p. 82). Portanto, a profissão de intelectual seria um refúgio 

destinado aos filhos das famílias em declínio, ou seja, foi a maneira pela qual Luís da Silva 

tentou se livrar das ameaças de rebaixamento social. Então, pode-se inferir que o trabalho de 

intelectual e literato fracassou porque para o narrador era, somente, um instrumento de 

manutenção do seu status e de poder.  

Luís da Silva advém de uma família escravagista e que por causa da abolição os 

negócios do seu avô, o patriarca Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, faliram. 

Assim, o narrador relembra a história dos seus antepassados e o declínio de sua família:  

Volto a ser criança, revejo a figura de meu avô, Trajano Pereira de Aquino 
Cavalcante e Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios na fazenda andavam mal” 
(RAMOS, 2013, p. 25). 
“Trajano possuíra escravos, prendera cabras no tronco. E os cangaceiros, vendo-o, 
varriam o chão com a aba do chapéu de couro. Tudo agora diferente” (ibidem, 2013, 
p.111). 
Depois da abolição, já sem forças, ainda conservava os modos de patriarca. Estava 
arrasado, aos sábados subia à vila, entrava na carraspana, encostava-se ao ombro de 
mestre Domingos, babando-se: - "Negro! Tu não respeitas teu senhor não, negro?" 
Não o alcancei gerando filhos nas pretas, mas alcancei os cabras que lhe pediam a 
bênção (ibidem, 2013 p. 148). 
Conheci Trajano decadente, excedendo-se na pinga e já sem prestígio para armar 
cabroeira e ameaçar a cadeia da vila. Mas os cangaceiros ainda se descobriam 
quando o avistavam, tipo sararás de olho vermelho, caboclos de músculos de ferro. 
[...] 
Lembrava-me disso e apalpava com desgosto meus muques reduzidos. Que miséria! 
Escrevendo constantemente, o espinhaço doído, as ventas em cima do papel, lá se 
foram toda a força e todo o ânimo. De que me servia aquela verbiagem? - "Escreva 
assim seu Luís." Seu Luís obedecia. - "Escreva assado, seu Luís." Seu Luís 
arrumava no papel as ideias e os interesses dos outros. Que miséria! (ibidem, 2013, 
p. 149).  
 

Ao relatar o passado do seu avô, o narrador delineia a degradação e decadência de sua 

família. Utiliza a falência de seu avô e de sua família como desculpa para o seu próprio 

declínio e fracasso. E, além disso, compreende que o trabalho intelectual não lhe rende 

prestígio (igual ao de seu avô) e força (a dos caboclos em contraste com seus muques 
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reduzidos). Por isso, se questiona para que serve o verbo, para que escrever se for para 

escrever a ideia dos outros, configurando-se, assim, o seu fracasso. Revela, ainda, ao leitor 

como o último descendente dos Silva encarnou o retrato de desagregação, decadência e 

fracasso de sua família:  

- Chegue mais cedo amanhã, seu Luís. 
E eu chego.  
- Informe lá, seu Luís. 
E eu informo. Como sou diferente do meu avô! (RAMOS, 2013, p. 40). 
 

Mesmo sabendo que o trabalho intelectual era uma opção de ascensão social para os 

filhos das famílias decadentes, Luís da Silva não conseguiu evitar o fracasso. Pois, a ideia do 

fracasso está muito associada à falta de autonomia. Em várias passagens do romance, a 

imagem de peias e cordas é recorrente. Sempre o narrador nos passa a mensagem de que está 

amarrado, sem alternativas e sem poder de escolha. Assim, ele relata o seu passado de 

miséria. Os grifos são meus: 

[...] Pensava na miséria antiga e tinha a impressão de que estava amarrado de 
cordas, sem poder mexer-me. No banco do jardim, com os sapatos gastos, as meias 
reduzidas a canos, esperava ansiosamente um auxílio qualquer. Estudava as caras, 
numa agonia. A fome triturava-me a barriga, uma fome de muitos dias, enganada 
com pedaços de pão e cálices de aguardente. -"Cidadão, um nortista perseguido pela 
adversidade..." 
Não distinguia bem a cara do cidadão: a cabeça inclinava-se, a vista escurecia e 
pregava-se nos dedos dos pés, que saíam pelos buracos dos sapatos [...] Andava 
sujo, as calças com os fundilhos rotos e as bainhas esfiapadas, a gravata feita uma 
corda. Apanhava os jornais esquecidos nos bancos e procurava os anúncios miúdos 
para ver se descobria trabalho, mas as letras dançavam, fugiam. Imaginava fortunas 
absurdas: dinheiro achado na rua, um roubo que nunca tive coragem de praticar, o 
aparecimento de um fazendeiro rico e atilado que me diria: - "Ninguém percebe o 
seu valor, rapaz. O que lhe falta é roupa. Roupa e trato. Vamos comer no 
restaurante. E toca para S. Paulo, meter a cara na lavoura do café.” Qualquer serviço 
que me dessem seria bom. Oferecia-me para garçom de botequim, para revisor de 
jornal. Tinha uma inclinação maluca para os jornais. - "Queria que o senhor 
experimentasse, que me deixasse trabalhar uns dias de graça." Humilhações [...] 
(ibidem, 2013 p-p. 107-108). 
 

O protagonista imprime seu estado de miséria, não somente econômica, mas a miséria 

existencial. Por isso, há o sentimento de angústia por estar amarrado a cordas que o impedem 

de se mexer, sendo sua gravata, metaforicamente, a corda que o sufoca. Isto é, representa a 

imagem do sujeito sufocado pela condição que lhe fora imposta, a condição de ser pobre-

diabo. E mata por causa do sentimento de fracasso e da desagregação de sua humanidade.  

Apesar de ser um escritor fracassado, Luís da Silva escreve livros de versos, sonetos e 

contos. E sonha com o sucesso:  

[...] Faço um livro, livro notável, um romance. Os jornais gritam, uns me atacam, 
outros me defendem. O diretor olha-me com raiva, mas sei perfeitamente que aquilo 
é ciúme e não me incomodo. Vou crescer muito. Quando o homem me repreender 
por causa da informação errada, compreenderei que se zanga porque o meu livro é 



86 
 

 
 

comentado nas cidades grandes. E ouvirei as censuras resignado. Um sujeito me 
dirá: 
- Meus parabéns, seu Silva. O senhor escreveu uma obra excelente. Está aqui a 
opinião dos críticos. 
- Muito obrigado, doutor (ibidem, 2013, p. 140). 
 

Contudo, a realidade é bem diferente, pois ninguém lê a literatura de Luís da Silva, 

somente os ratos que a roem. Não há críticos fazendo análises positivas ou negativas. 

Ninguém o ataca e muito menos o defende. Só há o nada, o vazio de sua escrita e de sua 

existência. Só há o desespero de um intelectual que já foi esquecido sem nunca ter sido 

lembrado. Só sobram o cheiro do mofo e o amarelo encardido dos livros que jamais serão 

lidos. 

Em outra passagem, o narrador confessa que escreveria um livro na prisão. Seria um 

livro que o tornaria notável e que alcançaria as gerações futuras? Um livro de memórias, que 

contaria a sua vida de criminoso e assassino?  

[...] 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 embrulho, 
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 [...] (ibidem, 2013, p. 215). 
 

De acordo com Miceli, a prática de escrever livros de memórias é muito utilizada por 

escritores fracassados. Isto é: “escritores que se viram alijados dos preitos usuais de 

reconhecimento e das formas mínimas de gratificação que propicia a vida intelectual” 

(MICELI, 2001, p.86). Para o crítico, na condição de intelectuais fracassados, muitos 

“recorrem em suas memórias a todo tipo de insultos, apelam para a indiscrição, o achincalhe e 

o cinismo e se deixam levar pelo ressentimento. [...] Procuram dessa maneira [...] logrando 

mais tarde o reconhecimento de seu mérito intelectual” (ibidem, 2001, p. 86). Provavelmente, 

o livro de memórias de Luís da Silva seria um compêndio de lamentações no qual retrataria 

sua história de sacrifícios, humilhações e se vingaria, através da escrita, daqueles que 

causaram as suas dores. 

É bem verdade que muitos escritores consagrados escreveram livros de memórias 

como o próprio Graciliano Ramos. E nesse caso: “a elaboração das memórias constitui a 

oportunidade de reafirmar o domínio completo do ofício de escritor. Nos casos de Graciliano 

Ramos, José Lins do Rego, Augusto Meyer, [...] Gilberto Freyre etc..” (ibidem, 2001, p. 85). 

O vaidoso escritor Luís da Silva queria escrever sonetos, contos e, possivelmente, um livro de 

memórias com o intuito de alcançar fama, prestígio e reconhecimento intelectual. Porém, não 

compreendia que, antes de tudo, precisava ter o domínio do ofício de escritor.  
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Sem a devida compreensão do ofício de literato e do papel social que deveria 

desempenhar como intelectual, o narrador de Angústia pode ser enquadrado na concepção de 

“um homem sem lugar definido na sociedade” (ibidem, 2001, p. 183). Para Micelli, esses 

homens, na maioria das vezes, eram excluídos do sistema de ensino regular e não dispunham 

de um diploma superior que pudesse abrir as portas dos postos de trabalho mais respeitados. 

Logo: “A posse de um diploma superior e de pistolões ou outras modalidades de capital social 

era o trunfo decisivo para ingresso nos quadros do funcionalismo, em especial nos escalões 

médios e superiores” (ibidem, 2001, p. 203). 

Assim, “o homem sem lugar definido” narra a sua primeira experiência tardia na vida 

escolar, visto que só ingressara aos dez anos de idade: 

 [...] Meteram-me na escola de seu Antônio Justino, para desasnar, pois, como disse 
Camilo quando me apresentou ao mestre, eu era um cavalo de dez anos e não 
conhecia a mão direita. Aprendi leitura, o catecismo, a conjugação dos verbos. O 
professor dormia durante as lições. E a gente bocejava olhando as paredes, 
esperando que uma réstia chegasse ao risco de lápis que marcava duas horas [...] 
(RAMOS, 2013, p. 27). 
 

De acordo com a narrativa, fica evidente que o fracasso era uma ideia pré-

determinada na vida de Luís da Silva, uma vez que fora para a escola não para aprender, mas 

para “desasnar”, pois era desqualificado pelo próprio pai que o considerava um cavalo. 

Também, é clara a crítica ao sistema de ensino de péssima qualidade no relato do aluno, que 

vê o despreparo do seu professor, ao dormir durante as aulas, e o clima de tédio e desânimo 

dos alunos. Parece que já é o indício de como se tornará a vida de Luís da Silva, “a vida de 

sururu”, ou seja, ele já foi preparado desde a infância para não ocupar nenhum lugar na 

sociedade.  

Entretanto, é sabido que a infância, sobretudo a vida escolar, de Graciliano Ramos 

não foi fácil também. Portanto, o que diferenciou a trajetória fracassada do narrador de 

Angústia da carreira consagrada do autor alagoano? Segundo Miceli, embora alguns 

romancistas consagrados como no caso de Graciliano Ramos não dispunham de diplomas 

superiores e pistolões, eles, no decorrer de suas experiências de vida, acumularam capital 

cultural. Diferentemente de Luís da Silva que não estudou e somente se viciou em ler 

romances, isto é, decorou os versos que leu durante a vida. Assim, o teórico afirma: 

Conquanto não pudessem negociar títulos escolares legítimos que lhes facultassem o 
acesso às posições de refúgio no mercado público de postos, dispunham por outro 
lado de um capital cultural bem diversificado. Sabiam falar línguas estrangeiras, 
haviam incorporado as disposições culturais de suas famílias em relação ao consumo 
de gêneros artísticos eruditos – a ópera, a música clássica, os grandes mestres da 
pintura. [...] Afora o conjunto de determinações ligadas à sua origem de classe e 
trajetória de suas respectivas famílias, contavam com o trunfo decisivo de terem 
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podido se familiarizar com as novas formas de produção cultural de procedência 
norte-americana (MICELI, 2001, p-p 184-185).  
 

Isso significa dizer que, ao contrário dos literatos consagrados, o narrador Luís da 

Silva se manteve preso aos ditames retrógrados do que seria convencional ou padronizado na 

escrita de uma literatura já amarelada. Não estudou e não se permitiu conhecer o que eram as 

novas formas de produção cultural. Preso à ilusão de chegar à fama e ao sucesso de forma 

fácil, só conseguiu trilhar a trajetória do fracasso.  

Como literato só conseguiu escrever “literatices” roídas pelos ratos. Só escreveu 

textos ultrapassados com cheiro de mofo. Cheiro de literatura morta. Logo, quem lerá os seus 

escritos? Ninguém. Pois, os livros são a vida pulsante, mesmo que seja cruel e dura. Por 

preguiça ou mesmo por falta de sensibilidade – instrumento do verdadeiro artista – o narrador 

fracassado não desenvolveu esteticamente e eticamente o seu fazer literário. Também, não 

compreendeu a importância e a responsabilidade de desempenhar o papel de intelectual em 

uma sociedade partida. De um lado milhares de analfabetos, do outro, uma elite forjada por 

intelectuais de diplomas e pistolões (muitos cooptados pelo regime), que desconheciam e não 

procuravam entender suas raízes e confrontar seus problemas sociais. Em cima do muro, ou 

escorado por ele está Luís da Silva, um homem sem lugar definido nessa mesma sociedade 

partida. Por isso, só o que lhe restará serão as alcunhas de pobre-diabo e percevejo social. 

Somente será lembrado como um intelectual fracassado.    

A vida exigirá mais de indivíduos como Luís da Silva, ou seja, dos pobres-diabos. 

Para esses sujeitos, não adianta a posse de diplomas, pistolões e capital cultural. Pois esses 

tiveram que se curvar, seja às diretrizes políticas do regime da época, seja ao automatismo e à 

mediocridade dos trabalhos da repartição e do jornal. Assim, obrigados a andarem curvados, a 

não se mexerem por conta própria, a não pensarem ou não escreverem com autonomia, se 

tornaram seres reificados. Isto é, não são e nem se sentem humanos. Agora só lhes resta a 

desagregação de sua humanidade.  

A voz de Luís da Silva expressa a raiva e o desespero de quem é visto como um 

percevejo social e vocifera com fúria a sua revolta: “Pensam que vou ficar assim curvado, 

nesta posição que adquiri na carteira suja de mestre Antônio Justino, [...] no tamborete da 

revisão, na mesa da redação? Pensam?” (RAMOS, 2013, p. 127). Afinal, todos desejam 

respeito e reconhecimento, não somente por causa da atividade profissional, mas também em 

razão do desejo de não quererem ser mais tratados como um inseto pisado por todos. No caso 

de Luís da Silva, trata-se de um ser humano que deseja ser reconhecido como um homem: 
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[...] 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? [...] Pensam que vou 
encolher-me, sorrir, o chapéu na mão, os ombros derreados? Pensam? Estão 
enganados. Sou um bípede. É isto, um bípede [...] (RAMOS, 2013, p. 127).  
 

 Em suma, Graciliano Ramos delineia a trajetória de um pobre-diabo que 

compreende que ao matar poderia deixar de ser um percevejo curvado, que só olha para o 

chão, quase sendo esmagado. Em outras palavras, através da morte, Luís da Silva encontraria 

a maneira de erigir o seu corpo e voltar a ser um homem. Contudo, iludido, não compreendera 

que já havia se tornado um bípede reificado e desagregado e que já havia traçado sua 

trajetória de fracassado. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

“Nós amamos apenas aqueles que resistem; os demais, nós toleramos” (MAIA, 
2007, p.151). 

 
 

Graciliano Ramos narra o itinerário do protagonista Luís da Silva marcado e traçado 

por caminhos que o precipitaram à fragmentação de sua humanidade. Partindo da falta de 

solidariedade em um mundo no qual o isolamento, a solidão e o individualismo exacerbado 

estreitam o espaço, o tempo e, principalmente, os valores morais, o narrador é impulsionado – 

pela revolta ao negar (desesperadamente) sua dominação e autoalienação – para o abismo da 

desagregação. Por isso, só lhe resta o ceticismo, pois não consegue lutar contra a supressão e a 

coisificação de sua subjetividade, que se deve à reificação do seu trabalho destituído de 

pensamento, o levando ao fracasso profissional. O narrador de Angústia é subjugado 

socialmente devido à ruína e a miséria econômica, mas também sua deformação moral pode 

ser atrelada à disfunção psíquica, em razão de um histórico familiar violento e desagregador. 

Logo, após ter percorrido por esses caminhos tortuosos cheios de ofensas e humilhações, Luís 

da Silva só reconhece o sentimento do desespero, o desespero de sua desagregação. Por isso 

mata, pois somente um indivíduo deteriorado como humano pode acreditar que assim teria de 

volta sua dignidade e sua humanidade. 

Sem reconhecimento no trabalho e na vida, Luís da Silva vai sobrevivendo, como um 

ser desagregado que não pôde forjar sua própria identidade. Não ter reconhecimento, 
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principalmente, no trabalho significa a impossibilidade de reaver a condição humana, que 

mobiliza a inteligência para a realização de atividades imbuídas do sentido de utilidade e o da 

beleza. Porém, quando o trabalho é representado como um espaço de domínio e alienação, o 

resultado corresponderá ao sofrimento e ao isolamento. Logo, a representação do trabalho 

como espaço alienante, que não reconhece o sentido humano e o da beleza, pode levar 

indivíduos como Luís da Silva ao processo de desagregação. Ao se encontrar nesse estado de 

deterioração e sem reconhecimento, o narrador será impedido de construir sua própria 

identidade. Portanto, só restará ao ser desagregado, ao trabalhador sem identidade o 

sentimento do fracasso, mais do que o profissional, o fracasso de não se sentir mais humano. 

Pode-se afirmar que o romance Angústia retrata a angústia do homem moderno, 

sobretudo na condição do trabalhador dos tempos modernos. Trabalhador que sofreu as 

consequências da crise econômica de 1929. E a partir da leitura desse romance é possível 

delimitar algumas proposições sobre a visão do mundo do trabalho. Por meio do discurso de 

Luís da Silva é desenhada uma tipologia de trabalhadores, todos representantes da pequena-

burguesia, uma vez que não são retratados os que detêm os mais altos salários, e sim os que 

transitam entre a quase miséria, que são, neste estudo, denominados de assalariados 

miseráveis. 

É certo afirmar que Graciliano Ramos transcreve para o discurso do narrador 

angustiado as consequências do capitalismo, que por causa do trabalho desagregador, torna o 

pequeno-burguês em um ser desagregado, em função da reificação de sua humanidade. 

Assim, por meio de seu discurso, é revelada a posição ideológica desse sujeito consciente de 

sua inadequação ao seu destino e à sua situação. Por isso, não consegue realizar todas as suas 

potencialidades, não se tornando aquilo que almejava: ser reconhecido e respeitado como 

literato e intelectual. Ao percorrer os trajetos que culminaram na desagregação de Luís da 

Silva e refletindo sobre como a divisão do trabalho – baseada na dominação e autolienação do 

indivíduo – formou o caráter dele, compreende-se que o narrador de Angústia desistiu de 

sonhar, desistiu de sorrir e de lutar diante das adversidades. 

Assim, o discurso do narrador Luís da Silva revela a experiência complexa do sujeito 

impossibilitado de exercer sua arte literária, tendo que se sujeitar à insígnia de “criaturinha 

insignificante”. Em suma, a fala, a palavra do narrador de Angústia grita a dor e o sofrimento 

do ser reificado, que mesmo lutando ou matando não conseguirá mudar o destino de ser 

pobre-diabo. De fato, Graciliano Ramos, por meio da fala de seu narrador, tece uma crítica à 

hipocrisia nas relações de poder da sociedade capitalista, sobretudo, na questão do trabalho. 
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Assim, a frustração, o ódio, a obsessão e a loucura fazem com que Luís da Silva pense no 

assassinato de Julião Tavares como a única saída para suplantar os seus recalques e a sua dor, 

porque uma existência reificada pelo trabalho desagregador pode transformar pobres-diabos 

em assassinos. 

Por ser um intelectual consciente e crítico do seu tempo, Graciliano Ramos criou o 

narrador fracassado Luís da Silva, pois este agrega as características que forjam um herói 

fracassado, em razão de se tratar de um sujeito incompetente até para viver. Em outras 

palavras, o protagonista de Angústia é um sujeito inadaptado aos ditames do mundo moderno 

e que terá em Julião Tavares o modelo desse mundo, sendo seu opositor.  Também, o romance 

Angústia expõe as idiossincrasias dos sujeitos sociais, pois Luís da Silva problematiza a 

questão do escritor e do intelectual diante da impossibilidade de sobreviver apenas de seu 

ofício (realidade de muitos escritores brasileiros) e que, por isso se torna um profissional 

fracassado. 

Todavia, é possível que o romancista alagoano tenha pintado o retrato do escritor 

malformado e – por isso, fracassado – tendo Luís da Silva como um modelo perfeito. Pois, 

este advém de uma classe social oscilante, que não tem posição definida e, que, portanto, 

originaria escritores deformados. Mas apesar disso, o narrador de Angústia se difere dos 

demais escritores pequenos - burgueses, uma vez que não se trata de um alienado, porque ele 

tem consciência de sua deformação e que tudo é inútil em sua vida. Assim também, 

Graciliano Ramos transcreve por meio da voz de Luís da Silva a crítica aos intelectuais que 

preferiram adotar uma literatura que não era verdadeira e sem relevância social, isto é, uma 

literatura malformada. 

Desse modo, o discurso do narrador Luís da Silva revela a experiência complexa do 

sujeito impossibilitado de exercer sua arte literária, tendo que se sujeitar (conscientemente) ao 

imperativo econômico. Para isso vende mentiras e elogios aos que o desprezam. Vende 

literatices que os ratos roem se resignando ao papel de falso literato e por isso fracassado. E 

os mesmos que o desprezam e o amedrontam, também, o obrigam a aceitar a insígnia de 

“criaturinha insignificante” que deve trabalhar mecanicamente. Contudo, em seu discurso o 

narrador não legitima a própria literatura. Luís da Silva não reconhece o seu valor como 

escritor porque era obrigado a escrever o que fosse vendável e não o que realmente gostaria 

de criar como expressão literária.  O narrador fracassado sabe que para sobreviver deverá se 

conformar com suas potencialidades irrealizadas e aceitará ter sua humanidade reificada. Na 
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condição de percevejo social, compreende que matar seria a única maneira de se sentir, 

paradoxalmente, mais humano. Portanto, em Angústia é revelada a ideia de que o caráter de 

um indivíduo pode ser moldado pelo trabalho que este executa, forjando a vida traumática do 

narrador Luís da Silva. 

Decerto que viver da pena requer sacrifícios, dedicação e perseverança como em 

qualquer outra atividade. Mas, o viver da pena de aluguel – na condição de jornalista parafuso 

sem orientação e sem identidade ou na condição de funcionário com rodas velhas e dentes 

gastos como uma máquina emperrada – moldou o caráter do narrador de Angústia, o 

transformando em jornalista subserviente que se resigna a escrever mal para ganhar o 

ordenado, prejudicando sua arte literária. Também o transformou em uma máquina 

encarquilhada que escreve ofícios em folhas rotas. E assim, fechado em um casulo de atitudes 

mesquinhas e vazias, Luís da Silva moldará a pior faceta de sua personalidade, a de assassino. 

Por isso, para o narrador de Angústia conseguir alcançar o patamar de intelectual social e 

engajado como foi Graciliano Ramos seria algo impossível. Uma vez que, não possuía em sua 

vida como em sua arte, um fundamento ético que o tornasse mais humano e que, assim, 

pudesse humanizar sua escrita. E nem possuía senso de pertencimento a nenhum grupo social 

e por isso não conseguia dimensionar a realidade da vida e dos indivíduos em sua narrativa. 

Ou seja, na condição de percevejo social e parafuso que não sabe qual é o seu lugar e o seu 

papel, nunca teria o reconhecimento intelectual e literário. Também, a narrativa de Luís da 

Silva, além de não apresentar fundamento ético, estilo, não consegue apresentar uma posição 

ideológica, mesmo que esta seja uma mentira. O narrador nem consegue, por meio de sua 

escrita, fingir que é um grande pensador, ou pelo menos se passar por um renomado 

intelectual. 

Graciliano Ramos, diferentemente de seu narrador, encarnou a postura do intelectual 

crítico e sabia que a missão do artista era dizer a verdade. Embora, em razão da condição 

econômica, muitos intelectuais assumissem uma posição contraditória, ou seja, eram acusados 

de se venderem ao sistema. Mas, ao comparar as características do papel de intelectual, 

desempenhado por Graciliano Ramos, concluí - se que Luís da Silva como ‘intelectual’ não 

apresentava o comprometimento com a causa social, e, que, portanto, por esse critério, ele não 

poderia ser definido como um verdadeiro intelectual de acordo com o pensamento da época, o 

que lhe restaria, somente, a alcunha de intelectual fracassado. 

Assim, o protagonista de Angústia não poderia ter reconhecida a sua intelectualidade, 

sobretudo a social e engajada. Também, não desenvolveu um instinto estético, preferindo 
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adotar (não conseguindo) uma linguagem artificial que não expressaria sua verdade estética. 

Na condição de parafuso do Estado, Luís da Silva não conseguiu assumir uma posição 

ideológica. Portanto, infere-se que Luís da Silva poderia ser o duplo de Graciliano Ramos, ou 

seja, a parte que denotava o medo do fracasso que o autor tinha. E ao criar o personagem Luís 

da Silva, ao olhar no espelho o seu duplo, Graciliano Ramos nunca se esqueceria de quem era 

como artista e intelectual engajado e que não desistiria de lutar com o seu lápis e de sonhar 

com um mundo mais justo e mais humano. 

Embora fosse sempre preocupado e responsável com a sua criação literária, o autor de 

Angústia acreditava no “fracasso” do romance, em razão da má construção da narrativa, 

conforme sua concepção. Preocupação típica do escritor com o seu fazer literário, com o 

processo de criação. Mas, esse tipo de preocupação e cuidado não acometia o narrador Luís da 

Silva, pois sua arte era definida por uma literatura que ninguém lia e nem era vendida e que 

ficava encalhada no armário – cemitério de ratos – amarelada destruída pelos bichos. O 

narrador Luís da Silva fracassa ao se tornar um ‘literato’, só conseguindo escrever 

“literatices” e textos ultrapassados com cheiro de mofo. Sua literatura só reside no seu 

armário e tem cheiro da morte. Ninguém leu e jamais lerá sua arte, sendo o oposto à trajetória 

de sucesso de Graciliano Ramos. 

Sem compreender o ofício de literato e o papel social do intelectual, o narrador 

corporifica a ideia do homem sem lugar definido na sociedade. Diferentemente de seu criador, 

o protagonista se manteve preso aos ditames retrógrados do que servia como padrão de uma 

literatura já amarelada. Não se interessou pelas novas formas de produção cultural. Também 

não dimensionou a responsabilidade de desempenhar o papel de intelectual, sobretudo, em 

nossa sociedade formada por analfabetos e por uma elite que fingia desconhecer os problemas 

sociais. Em cima do muro, ou escorado por ele, está o narrador de Angústia. E só o que lhe 

restará serão as alcunhas de pobre-diabo e percevejo social, sendo sempre lembrado como um 

intelectual fracassado, que teve que se curvar ao automatismo e à mediocridade dos seus 

trabalhos. Tendo como única consequência a desagregação de sua humanidade. 

 Em suma, Graciliano Ramos delineia a trajetória do narrador Luís da Silva, 

transformado em escritor/intelectual fracassado que se torna um parasita social. Por isso, 

acredita que ao matar Julião Tavares, deixaria de ser um homenzinho da repartição, ou uma 

máquina que só escreve inverdades. Por meio da morte de outro, poderia, paradoxalmente, 

voltar a viver, erigir o seu corpo e se tornar um homem digno, reavendo sua individualidade.  

Sua trajetória teve como destino final o cemitério de seus livros, isto é, a morte de sua 
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literatura, de seus sonhos. A morte de sua sensibilidade artística. A morte de um homem. 

Somente a morte. 
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