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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é investigar, a partir de uma perspectiva bakhtiniana, 

de que maneira Woody Allen (1935 –), em obras cinematográficas como Crimes e 

pecados (1989), Match point (2005) e Homem irracional (2015), relê algumas das 

principais temáticas presentes nas narrativas de Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881), 

sobretudo Crime e castigo (1866).  

No primeiro capítulo, analiso as diferentes manifestações de liberdade em 

Dostoiévski e Woody Allen; explico os motivos pelos quais os filmes do diretor 

americano são “impuros”, na acepção do termo proposta por André Bazin. Além disso, 

discuto a relação entre o cinema de Woody Allen e o universo literário. 

No segundo capítulo, investigo as múltiplas representações do real a fim de 

compreender o papel do romance e do cinema de caráter realista ao longo dos séculos 

XIX e XX; exploro a importância do espaço urbano, notadamente São Petersburgo e 

Nova York, na literatura e cinematografia dos artistas em questão; em seguida, 

observo a afinidade que as obras de Dostoiévski e Woody Allen mantêm com o texto 

dramatúrgico. 

No terceiro e último capítulo, demonstro de que modo o conceito de “revolta” 

proposto por Albert Camus se manifesta nos textos estudados. Ademais, destaco 

outros diretores de cinema que, assim como Woody Allen, se dedicaram a 

adaptar/reler os romances do autor de Crime e castigo. Finalmente, argumentando 

em favor da arte como ferramenta para compreensão crítica da realidade, defendo a 

ideia de que a literatura de Dostoiévski e o cinema de Woody Allen podem ser 

considerados incontornáveis. 

 

Palavras-chave: Woody Allen; Dostoiévski; Cinema; Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 
 

L’objectif de ce travail est d'étudier, sous une perspective bakhtinienne, 

comment Woody Allen (1935 -), dans des œuvres cinématographiques telles que 

Crimes et délits (1989), Match point (2005) et L’homme irrationnel (2015), relit certains 

des principaux thèmes présents dans les récits de Fiodor Dostoïevski (1821 - 1881), 

surtout Crime et châtiment (1866). 

Dans le premier chapitre, j'analyse les différentes manifestations de la liberté 

chez Dostoïevski et Woody Allen ; j'explique les raisons pour lesquelles les films du 

réalisateur américain sont « impurs », au sens du terme proposé par André Bazin. De 

plus, je discute le rapport entre le cinéma de Woody Allen et l'univers littéraire. 

Dans le deuxième chapitre, j'étudie les multiples représentations du réel afin 

de comprendre le rôle du roman et du cinéma réalistes tout au long des XIXe et XXe 

siècles ; j'explore l'importance de l'espace urbain, notamment Saint-Pétersbourg et 

New York, dans la littérature et cinématographie des artistes en question ; par la suite, 

j'observe les liaisons que les œuvres de Dostoïevski et Woody Allen entretiennent 

avec le texte dramaturgique. 

Dans le troisième et dernier chapitre, je montre comment le concept de               

« révolte » proposé par Albert Camus se manifeste dans les textes étudiés. Outre cela, 

je présente d'autres réalisateurs qui, comme Woody Allen, se sont consacrés à 

l'adaptation / relecture des romans de l’auteur de Crime et châtiment. Finalement, 

plaidant en faveur de l'art comme outil de compréhension critique de la réalité, je 

défends l’idée selon laquelle la littérature de Dostoïevski et le cinéma de Woody Allen 

peuvent être considérés incontournables. 

 

Mots-clés : Woody Allen ; Dostoïevski ; Cinéma ; Littérature. 
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“Por que um livro”, foi a pergunta que me fez Jandira, a quem, há tempos, 
comuniquei esse propósito. “Já não há tantos? Por que você quer escrever 
um livro, seu Belmiro?” Respondi-lhe que perguntasse a uma gestante por 
que razão iria dar à luz a um mortal, havendo tantos. Se estivesse de bom 
humor, ela responderia que era por estar grávida. Sim, vago leitor, sinto-me 
grávido, ao cabo não de nove meses, mas de trinta e oito anos. E isso é razão 
suficiente. (ANJOS, 2006, p. 25)
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LIVROS, CÂMERAS... AÇÃO! 
 
 
De certa forma, tudo vem da leitura de Dostoiévski, pelo modo de ele tratar 
os dilemas do real como se um crime estivesse sempre a acontecer nas 
decisões extremas do mundo. Se no cinema tenho em Bergman e Fellini 
meus faróis, os russos são minha bússola quando se pensa na palavra 
escrita. (ALLEN, 2015) 

 

 Estabelecer um diálogo entre Fiódor Dostoiévski (1821 – 1881) e Woody Allen 

(1935 –) é um desafio por diversas razões. Afinal, estamos lidando com figuras 

largamente consagradas, o que nos imputa considerável responsabilidade. Além 

disso, há outras questões que, aparentemente, tornam dificultoso um estudo 

comparado das obras do escritor russo e do diretor americano. Dostoiévski é um 

romancista do século XIX, ao passo que Woody Allen, embora tenha publicado alguns 

livros de contos e peças de teatro, conheceu fama, sobretudo, por conta de seus 

filmes; trata-se, pois, de um diretor de cinema, que produziu algumas de suas mais 

importantes obras no século XX. Então, quais semelhanças poderia haver entre 

sujeitos tão distantes temporal e geograficamente? 

 Acredito que as dificuldades são um ponto de partida fértil para esta pesquisa, 

uma vez que, pouco a pouco, podemos tentar desconstruí-las e, assim, demonstrar 

de que maneira algumas das principais discussões presentes nos romances de 

Dostoiévski são atualizadas no cinema de Woody Allen. Poderemos verificar que 

diferentes linguagens, assim como o afastamento temporal e geográfico dos artistas 

em questão, não nos impedem de estabelecer um diálogo profícuo entre ambos. Para 

tanto, investigaremos, fundamentalmente, o mais conhecido romance do escritor 

russo, Crime e castigo (1866), relacionando-o aos filmes Crimes e pecados (Crimes 

and misdemeanors – 1989)1, Ponto final: Match point (Match point – 2005)2 e Homem 

irracional (Irrational man – 2015). Além dessas obras, sempre que se fizer necessário, 

dialogaremos com outras a fim de aprofundar o quanto possível for a análise 

pretendida. 

 Em primeiro lugar, é preciso dizer que o romance de Dostoiévski a ser 

estudado não é apenas sua obra mais conhecida, Crime e castigo estará presente em 

 
1 Sempre que citados pela primeira vez nesta tese, os títulos dos filmes em português serão 
acompanhados por suas versões originais, seguidas do ano em que estrearam. 
2 No Brasil, o termo match point é reconhecível e utilizado por falantes do português, motivo pelo qual 
o título original do filme de Woody Allen se popularizou mais que sua tradução. Doravante, pois, 
utilizarei apenas Match point para me referir à obra. 
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qualquer lista de maiores romances já escritos. Portanto, trata-se de um clássico e, 

goste-se ou não dele, seria tarefa ingrata negar sua importância na formação e 

consolidação do gênero romanesco. Quanto aos filmes de Woody Allen, convém 

anotar que Crimes e pecados, Match point e Homem irracional não foram escolhidos 

unicamente devido à qualidade de suas narrativas, mas, sobretudo, porque esses três 

longas-metragens demonstram de que modo Woody Allen leu Dostoiévski no curso 

de sua carreira como diretor de cinema. Sem dúvida, outros filmes do diretor 

americano poderiam servir como objeto principal deste estudo, mas, como é natural 

em toda pesquisa, há que se fazer um recorte analítico. Abarcar a grandiloquência de 

Woody Allen seria impossível, já que o cineasta possui, até o presente momento, 

cerca de 50 filmes em seu extenso currículo.  

Antes de tratarmos das obras de modo mais específico, devemos fazer 

algumas considerações a respeito da íntima relação entre literatura e cinema. 

Inicialmente, é fundamental reconhecermos uma diferença marcante entre essas 

manifestações artísticas apontada pelo crítico André Bazin: “O cinema é jovem, mas 

a literatura, o teatro, a música, a pintura são tão velhos quanto a história” (BAZIN, 

2018, p. 125). No que diz respeito à literatura, não é nenhuma novidade afirmar a 

impossibilidade de se estabelecer seu nascimento, ainda que se procure datar o 

surgimento de certos gêneros literários. O romance, tal como o conhecemos hoje, teria 

se consolidado a partir do século XVIII, momento em que as revoluções industriais 

possibilitaram a ascensão da burguesia; ele seria, portanto, um gênero “burguês” por 

excelência, como atesta Georg Lukács:  

 
O romance literário é o gênero mais típico da sociedade burguesa. Embora 
nas literaturas do Oriente antigo, da Antiguidade e da Idade Média existam 
obras sob muitos aspectos afins ao romance, os traços típicos do romance 
aparecem somente depois que ele se tornou a forma de expressão da 
sociedade burguesa. (LUKÁCS, 2009, p. 193)  

 

 A leitura de Lukács, aliás, largamente difundida entre o público leitor do 

ocidente, é corroborada por Ian Watt, que, ao escrever sobre o tema, privilegiou em 

seus estudos o contexto no qual estava inserido. Assim, é interessante perceber como 

o autor de A ascensão do romance enxergará exatamente no século XVIII inglês o 

momento de afirmação e consolidação do gênero que investiga, ao passo que 

“fragmentos de papiro de romances sugeriram que a prática da leitura de romances 

era comum entre os egípcios no século dois d.C” (STAM, 2008, p. 27). É claro que em 
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sua obra Watt trata de um tipo específico de narrativa, o romance burguês, mas isso 

não diminui o valor da observação feita por Robert Stam. Devemos admitir, pois, que 

não sabemos muito bem quando e como surgiram os primeiros escritos que poderiam 

ser considerados embriões do que se categoriza hoje como romance. 

 Em relação ao cinema, ocorre algo relativamente inverso, já que podemos 

apontar de forma menos imprecisa quando e onde ele teria surgido. Ora, se a um 

escritor sempre bastou a pena e uma ideia, aos primeiros cineastas foi necessário 

considerável avanço tecnológico para que suas utopias pudessem migrar da 

imaginação à construção técnica de uma realidade que, assim como a literatura, 

também nos permite sonhar sem nos afastar do “mundo real”: “O cinema é um 

fenômeno idealista. A ideia que os homens fizeram dele já estava armada em seu 

cérebro, como no céu platônico...” (BAZIN, 2018, p. 36). O limiar do cinema se 

encontra nos anos finais do século XIX, mais precisamente em 1895. Contudo, 

também aqui é preciso certa cautela, pois 

 
...as sombras chinesas e as lanternas mágicas prepararam, muito antes, o 
caminho para o cinema (...). A descoberta fundamental dos irmãos Lumière 
consiste no aperfeiçoamento do dispositivo de condução intermitente da 
película, que tornou possível o cinematógrafo a partir das invenções dos 
pioneiros, particularmente Étienne Jules Marey (cronofotógrafo, 1888) e 
Thomas Edilson (cinetoscópio, 1891). (MARTIN, 2013, p. 11 – grifos do autor) 
 

Tendo em vista as observações de Marcel Martin, podemos perceber que 

tratar do nascimento do cinema de modo relativamente menos impreciso nem de 

longe significa que dispomos de certezas categóricas. De toda forma, parece ser mais 

ou menos consensual o fato de que a apresentação dos irmãos Lumière no Grand 

Café em Paris, no ano de 1895, foi uma espécie de “pontapé inicial” da sétima arte. 

Por isso, é inegável que, ao menos em relação à criação literária, o cinema é uma 

manifestação artística muito recente e, guardadas as devidas diferenças entre ambas, 

sua “bastardia” se manifesta em menor grau.  

“Apenas” inventar o cinema, porém, não era o bastante: era preciso realizá-

lo, torná-lo arte. Recordemos que ao romancista, além de boas ideias, basta o papel 

e caneta em mãos; por outro lado, o cineasta jamais conseguirá transformar boas 

ideias em realidade concreta se não tiver recursos que possibilitem tal 

empreendimento. Nesse sentido, não se pode perder de vista a relação estreita que o 

cinema sempre manteve com a indústria do entretenimento. Embora não seja uma 
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regra, é notável o quão dispendioso pode ser a realização de um filme, razão pela 

qual o artista não depende de si para dar vida à sua obra. Com certa dose de humor, 

Anatol Rosenfeld lembra-nos que “...a Paramount não dirá a um diretor: ‘Mr. Ford, 

tome aí um milhão de dólares e vá expressar-se!’” (ROSENFELD, 2009, p. 35). 

Naturalmente, não podemos ser ingênuos a ponto de imaginar que o mundo da 

literatura não se relaciona com o do capital de maneira “suspeita” há, pelo menos, 

mais de um século e meio. No gênero romance, Balzac foi quem melhor problematizou 

essa temática, notadamente em Ilusões perdidas (1837). Em se tratando de cinema, 

todavia, essa relação é muito mais complexa. Se escrevo uma obra que julgo ser o 

melhor romance da última década, posso tentar vendê-la a alguma editora que aposte 

na ideia, mas o mais importante é que o livro já está pronto, “basta” ser lido (caso haja 

circulação/distribuição do produto em alguma escala); por seu turno, o cineasta, via 

de regra, apresenta a ideia a uma produtora, mas ninguém dispõe da obra final antes 

de ser feito um considerável investimento financeiro para que ela se transforme em 

realidade, em produto vendável. 

Para além das questões pragmáticas, uma comparação entre obras de 

campos artísticos diversos exige, por óbvio, investigação capaz de adaptar-se às 

diversas nuances de significação engendradas por cada uma das linguagens. Se na 

literatura, aparentemente3, não se pode fugir do texto, em um filme é possível, e 

bastante comum inclusive, que muito seja dito sem que as personagens e/ou narrador 

pronunciem uma única palavra: “A imagem tem (...) seus próprios códigos de interação 

com o espectador, diversos daqueles que a palavra escrita estabelece com o seu 

leitor” (PELLEGRINI, 2003, p. 16). Em Match point, algumas cenas marcantes não 

possuem texto verbal, mas são repletas de significações aos olhos de um espectador 

minimamente atento. O momento em que o assassino, Chris Wilton, se desfaz da 

aliança da vizinha que matara é um bom exemplo. A joia bate na cerca de uma ponte 

e, qual uma bola de tênis, cai em desfavor do “jogador”. Talvez essa cena represente 

o prenúncio do trágico destino a que Chris estaria condenado, mas não há um 

narrador que possa validar ou refutar essa hipótese. Com efeito, a simbologia dessas 

“cenas mudas” é uma particularidade característica do cinema (mas também do 

 
3 Em verdade, em diversas manifestações artísticas o não-dito pode significar muito. Em seu famoso 
ensaio “O narrador”, Walter Benjamin lembra que a narrativa “não se entrega”, diferentemente da 
informação (BENJAMIN, 1996). Em obras musicais, o silêncio e os intervalos parecem ser tão 
importantes quanto o som produzido pelas notas do instrumento (vide a Moonlight Sonata 3º mov. de 
Ludwig van Beethoven).  
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teatro), porquanto o romance, ao menos a priori, não pode comunicar senão através 

do discurso verbal. Ao abordar a relação entre literatura e cinema em sua obra Esculpir 

o tempo, o cineasta russo Andrei Tarkóvski afirma que o que as une é 

 
Acima de tudo, a liberdade única, de que desfrutam os artistas de ambos os 
campos, de escolher os elementos que desejam em meio ao que lhes é 
oferecido pelo mundo real, e de organizá-los em sequência. Esta definição 
pode parecer por demais ampla e genérica, mas ela me parece abranger tudo 
o que há de comum entre o cinema e a literatura. Para além dela, as 
diferenças são irreconciliáveis, e provêm da disparidade essencial entre o 
mundo e a imagem reproduzida na tela, pois a diferença básica é que a 
literatura recorre às palavras para descrever o mundo, ao passo que o filme 
não precisa usá-las: ele se manifesta diretamente a nós. (TARKOVSKI, 1998, 
p. 70) 

 

 As palavras do diretor de Solaris não parecem muito indulgentes em relação 

à literatura. De certa maneira, Tarkóvski estabelece uma hierarquia, o que de modo 

algum pretendo aqui, muito embora seja forçoso reconhecer que a literatura não tem 

o mesmo protagonismo de outrora, quando era, ao lado do teatro, uma das únicas 

fontes de narrativa ficcional. Com o passar dos anos, os romances tiveram de 

aprender a dividir espaço com outras formas de entretenimento, como o cinema e a 

televisão.  Em todo caso, a passagem também chama atenção para o fato de que o 

cinema pode prescindir da palavra para comunicar, como o faz amiúde ainda hoje, 

mesmo que estejamos há décadas distantes da época de ouro do cinema mudo. Em 

suma, à literatura restam “apenas” as palavras, o texto verbal; além desse, o cinema 

possui a imagem como uma aliada de peso no intento comunicacional entre artista e 

espectador, o que não significa dizer que um filme seja superior em relação a um livro. 

Comparações dessa natureza não são produtivas e desconsideram as 

particularidades intrínsecas às diferentes formas de linguagem.  

É fora de dúvida que a imagem exerce um papel de destaque nas sociedades 

modernas ocidentais: “a cultura contemporânea é sobretudo visual” (PELLEGRINI, 

2003, p. 15). Malgrado as pirotecnias hollywoodianas que têm escanteado a 

inventividade artística em vista da necessidade de agradar a um público pobre em 

experiências estéticas mais profundas, sempre haverá espaço para bons filmes. 

Podemos lembrar aqui do interessante O artista, obra do francês Michel Hazanavicius. 

Em linhas gerais, o filme conta a história de um célebre ator do cinema mudo que vê 

sua fama ruir com a chegada do cinema falado. Trata-se de um enredo simples, mas 

merece destaque o fato de que quase toda a narrativa nos é transmitida através de 
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imagens (há apenas uma fala do protagonista na cena final), prova de que boas 

histórias podem ser contadas sem recorrer-se ao uso das falas dos atores, mesmo 

que elas apareçam ao longo do filme em forma de textos para orientar o espectador. 

Além do exemplo contemporâneo, parece-me incontornável ao menos lembrar as 

primeiras obras de Charles Chaplin, para quem a “impossibilidade” da fala jamais se 

colocou como um limite à expressão do artista. Algumas de seus filmes, como Luzes 

da cidade e Tempos modernos, deverão estar presentes em quaisquer listas de 

melhores obras cinematográficas de todos os tempos.  

A proximidade entre o cinema e a literatura nos filmes de Woody Allen se 

evidencia através das inúmeras referências, explícitas ou não, a escritores 

consagrados: “...suas principais influências e as intertextualidades predominantes 

vêm da literatura. Kafka, Dostoiévski, Shakespeare, Sartre, Sófocles, enfim, os 

grandes escritores apresentam-se na linha de frente dos ídolos do diretor” (MANSUR, 

2011, p. 16). Com efeito, o próprio Woody Allen admite, como vimos na epígrafe desta 

introdução, que toma a literatura russa como bússola quando se trata da escrita. 

Então, é natural que essa influência também se faça notar em sua filmografia. O roteiro 

de Hannah e suas irmãs, por exemplo, sofreu significativas mudanças após o diretor 

reler o romance Anna Kariênina: “...I reread ‘Anna Karenina’, and I thought, it's 

interesting how this guy gets the various stories going, cutting from one story to 

another. I loved the idea of experimenting with that.''4 (ALLEN apud JAMES, 1986). 

Hannah e suas irmãs, porém, não é uma estrita adaptação de Anna Kariênina, assim 

como Crimes e pecados, Match point e Homem irracional não o são de Crime e 

castigo. A leitura cinematográfica das obras literárias feita por Woody Allen em seus 

filmes é livre de amarras. Afinal, “…da mesma forma que qualquer texto literário pode 

gerar uma infinidade de leituras, assim também qualquer romance pode gerar uma 

série de adaptações” (STAM, 2008, p. 21). Por essa razão, devemos lembrar que os 

filmes de Woody Allen a serem estudados nesta pesquisa apresentam uma leitura do 

romance de Dostoiévski, mas não pretendem ser dele uma adaptação literal.  

Com efeito, nenhum dos quase 50 filmes de Woody Allen ambiciona ser a 

adaptação fiel de uma obra literária, mesmo que muitos façam referências explícitas 

e se abram à possibilidade de um diálogo mais estreito. Se estivéssemos em busca 

 
4 Eu reli ‘Anna Karenina’ e achei interessante como esse cara dá sequência às várias histórias, 
separando uma história da outra. Eu adorei a ideia de experimentar isso. (tradução nossa) 
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de uma pretensa fidelidade, poderíamos investigar o primoroso Crime e castigo (1970) 

do cineasta soviético Lev Kulidjánov. O filme é, este sim, uma tentativa de levar ao 

cinema a mesma história escrita por Dostoiévski em sua obra capital. Contudo, é claro 

que isso não é possível, porque esse tipo de filme é igualmente mediado pela leitura 

daquele que se encarregou da adaptação. No filme de Kulidjánov, por exemplo, a 

despeito de sua incontestável qualidade, é impossível não notar a ausência de um 

dos momentos mais marcantes no romance de Dostoiévski (muito provavelmente 

devido à censura exercida pelo governo soviético): a cena em que Sônia lê para 

Raskólnikov a passagem do evangelho que trata da ressurreição de Lázaro. Em todo 

caso, ainda que a passagem estivesse presente no filme do diretor russo, nas telas 

eu não veria a minha Sônia, nem o meu Raskólnikov, mas sim as versões das 

personagens que foram concebidas pelo cineasta. Em outras palavras, qualquer filme 

que se baseie, minimamente que seja, em uma obra literária não pode deixar de ser 

uma leitura particular desta por parte de seu criador. Isso é apenas um fato, e não 

uma característica negativa que sirva como desabono. O filme de Kulidjánov merece 

nossa atenção e, por isso, a ele voltaremos no capítulo final deste trabalho. 

Por mais que ambicione uma proximidade literal com o objeto que lhe serve 

de inspiração, o romance por exemplo, em um filme só é possível alcançarmos a 

similitude, a analogia ou semelhança; parece-me que o contrário seria até indesejável, 

pois assistimos a um filme à procura de um novo olhar, um novo tratamento da história 

que conhecêramos nas páginas de um livro. É nesse sentido que o termo leitura se 

impõe em todas as circunstâncias possíveis, já que, como destaca Henri Mitterand, 

“adaptação é uma palavra desgastada, tanto na escala das avaliações quanto na dos 

tipos” (MITTERAND, 2014, p. 15). Aqui, poderíamos utilizar o termo leitura para nos 

referirmos às obras que se valem positivamente de uma história já conhecida para 

criar uma nova (é o caso dos filmes de Woody Allen) ou para nomear o que 

conhecemos trivialmente como adaptações (é o caso do Crime e castigo de 

Kulidjánov). Porém, a fim de que se estabeleça uma distinção clara acerca do que 

estivermos a investigar, não abandonemos de vez o termo adaptação. Dele faremos 

uso ao tratarmos de obras que objetivam contar a história de um livro, enquanto leitura 

será utilizado quando se fizer menção a filmes que tomam “emprestado” a ideia de 

uma narrativa verbal, modificando-a significativamente.  

Abundam títulos do tipo adaptação na história do cinema. Além do Crime e 

castigo citado, outras películas ficaram famosas devido à sua qualidade técnica em 
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diversos aspectos: Madame Bovary, de Claude Chabrol, O vermelho e o negro, de 

Claude Autant-Lara, 1984, de Michael Anderson e Os miseráveis, de Glenn Jordan, 

são apenas alguns exemplos de adaptações de clássicos da literatura. Por sua vez, 

os filmes do tipo leitura não são menos numerosos. Ocorre que, diferentemente das 

adaptações, que buscam, via de regra, a fidedignidade, eles não costumam ostentar 

o mesmo título da obra na qual se inspiraram, o que torna imperativo para o 

espectador assisti-los. Somente assim ele se dará conta de que ali há uma 

apropriação; isto é, se se tratar de alguém que tenha tido contado com a obra à qual 

se faz referência direta ou indiretamente. Para um sujeito que nunca leu Crime e 

castigo ou sequer sabe quem foi Dostoiévski, Crimes e pecados, Match point e 

Homem irracional podem parecer apenas boas histórias inventadas por Woody Allen: 

“...pode acontecer que o filme seja visto sem nenhuma aproximação perceptível com 

um texto adaptado, a não ser para raros espectadores” (MITTERAND, 2014, p. 15). 

No fim das contas, toda invenção é uma recriação, tributária de um passado que 

também se reportou a outro passado para existir: “...qualquer texto que tenha dormido 

com outro texto, dormiu também, necessariamente, com todos os outros textos com 

os quais este tenha dormido” (STAM, 2003, p. 226). Se formos buscar a origem de 

cada discurso, chegaremos ao paraíso cristão e nos veremos diante de Adão e Eva. 

Esses são os únicos a quem se poderia atribuir alguma “originalidade discursiva”.  

A retomada do já-dito nos direciona, forçosamente, ao pensamento de Mikhail 

Bakhtin e a seu conceito de dialogismo. Segundo o teórico russo, 

 
...a orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 
Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 
discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma interação 
viva e intensa (BAKHTIN, 2010, p. 88). 
 

Para exemplificar o que nos explica Bakhtin, poderíamos pensar que, ao 

emitirmos opinião a respeito de um assunto qualquer, elaboramos uma sentença que 

é irreproduzível unicamente pelo fato de as condições históricas que a ensejaram 

também o serem. Entretanto, devemos ter em mente que nossa opinião é, na verdade, 

um mosaico de discursos aos quais tivemos acesso ao longo de nossas vidas; 

discursos de outrem que de alguma maneira são responsáveis por aquilo que somos, 

tenhamos ou não consciência disso. O grau de ineditismo de todo discurso, pois, deve 
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ser medido pela régua da história, de modo a não perdermos de vista o passado de 

que somos afluentes e que nos constitui enquanto indivíduos sociais. 

O romance de Dostoiévski, embora envolva algo de narrativa policial, não 

apresenta mistério algum quanto ao autor do assassinato anunciado, indiretamente, 

no título da obra. Desde o princípio, o leitor sabe que haverá um crime, e logo fica 

claro quem será o assassino: Raskólnikov. Na cena do crime, confirma-se a suspeita 

inicial do leitor. Narra-se sem qualquer cerimônia o assassinato da velha usurária, 

morta a golpes de machado por Raskólnikov: “Ele não podia perder nem mais um 

instante. Tirou o machado por inteiro, levantou-o com as duas mãos, mal se dando 

conta de si, e quase sem fazer força, quase maquinalmente, baixou-o nas costas da 

cabeça dela” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 91). Aqui, a morte é um acontecimento quase 

trivial. Ao avançar na leitura, o leitor perceberá que não é o crime ou seu autor que 

importam, mas antes a motivação e, por fim, o “castigo” que experimentará o jovem 

estudante de Direito.  

O que levou Raskólnikov a matar? Essa parece ser a pergunta-chave que nos 

permite acessar a mente perturbada da personagem. Entretanto, é mais provável que 

Raskólnikov tenha se perguntado: “por que não a matar?”. Afinal, quem notaria a 

ausência daquela velha no mundo? O que ela representava senão o que há de mais 

abjeto na humanidade? Raskólnikov acredita que, ao assassinar sua senhoria, estaria 

fazendo um favor à sociedade, que a morte de alguém como ela, exploradora de 

pobres miseráveis que mal tinham o que comer, era algo perfeitamente justificável: 

 
Cem, mil boas ações e iniciativas poderiam ser implementadas e reparadas 
com o dinheiro da velha, destinado a um mosteiro! Centenas, talvez milhares 
de existências encaminhadas; dezenas de famílias salvas da miséria, da 
desagregação, da morte, da depravação, das doenças venéreas – e tudo isso 
com o dinheiro dela. Mate-a e tome-lhe o dinheiro, para com sua ajuda 
dedicar-se depois a servir toda a humanidade e a uma causa comum: o que 
você acha, esse crime ínfimo não seria atenuado por milhares de boas 
ações? (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 80) 
 

Em verdade, Raskólnikov sabe que não empreenderá as boas ações que 

apresenta como justificativa inicial para o cometimento do crime (na passagem acima, 

o assassinato ainda é uma hipótese). Contudo, valendo-se de seu poder de oratória e 

argumentação, o jovem elabora uma tese verossímil para convencer-se de que o 

crime não seria algo de todo negativo, tendo, inclusive, uma face bastante positiva se 

observado do ângulo adequado. Em um primeiro momento, sabemos que Raskólnikov 
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mata para se apoderar dos pertences da velha, o que não se concretiza, pois ele os 

esconde embaixo de uma pedra e jamais volta para buscá-los. Portanto, o assassinato 

teria sido motivado, de fato, pelas privações materiais do sujeito, não pela boa ação 

de sua parte em relação à humanidade, que, obviamente, não poderia ser salva com 

os pertences e o parco dinheiro de uma velha usurária.  

A partir do momento em que comete o crime, Raskólnikov entra em um estado 

de tormento e quase loucura. A certeza inicial de que o assassinato poderia 

representar um bem à humanidade não se consolida. No início da segunda parte de 

Crime e castigo, a personagem parece mergulhada em seus devaneios: “No primeiro 

instante pensou que fosse enlouquecer (...) ‘O que é isso, será que já está começando, 

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

(DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 103-104). Nesses trechos, Raskólnikov começa a vivenciar 

seu castigo, que é a própria consciência do ato praticado. Posteriormente, convencido 

por Sônia, o jovem se entregará à polícia e, após julgamento, será condenado à prisão 

e trabalhos forçados na Sibéria, o que verificaremos não ser a sua verdadeira pena. 

De toda forma, convém destacar nesse breve resumo do enredo de Crime e castigo 

que Raskólnikov é tomado por um sentimento de arrependimento e culpa, como nos 

faz saber o narrador no epílogo do romance: “Mas aqui já começa outra história, a 

história da renovação gradual de um homem, a história de seu paulatino 

renascimento, da passagem progressiva de um mundo a outro, do conhecimento de 

uma realidade até então desconhecida...” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 561). Trata-se 

de uma espécie de redenção do sujeito, a qual não encontraremos nas obras de 

Woody Allen.  

Em Crimes e pecados e Match point, os assassinatos têm uma motivação 

pragmática e ambos se assemelham: Judah Rosenthal e Chris Wilton precisam livrar-

se de amantes que ameaçam seus casamentos. Para esses indivíduos não é bem o 

casamento o que importa, mas o status social que mantêm através dele e que seria 

prejudicado com a revelação dos casos extraconjugais. É necessário lembrar que 

Judah e Chris, não obstante possuam motivações semelhantes para desejar a morte 

de suas amantes, se diferem no que diz respeito à origem e geração. Enquanto o 

primeiro nos é apresentado desde o início do filme como um médico bem-sucedido, 

casado há décadas e chefe de uma família aparentemente feliz, o segundo é um ex-

jogador de tênis que não obteve sucesso na carreira profissional e começa a dar aulas 

para a alta burguesia londrina. Devido à sua juventude, inteligência e origem humilde, 
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é Chris quem mais se assemelha a Raskólnikov, personagem que é por ele conhecido. 

Woody Allen quis deixar isso bastante claro ao espectador. Em uma das cenas iniciais 

de Match point, Chris lê o romance Crime e castigo e um guia de leitura intitulado The 

Cambridge Companion to Dostoevskii, o que explicita seu interesse pelo escritor 

russo. Em outro momento, faz-se nova referência ao autor de Crime e castigo, dessa 

vez através da voz daquele que se tornaria o sogro da personagem-protagonista: “Tive 

uma conversa interessante com ele outro dia sobre Dostoiévski” (MATCH..., 2005, 

cap. 2). Portanto, Match point é uma leitura, aparentemente, mais declarada de Crime 

e castigo se comparada a Crimes e pecados.  

Parece haver uma espécie de gradação nas leituras fílmicas que o diretor 

nova-iorquino realiza de Crime e castigo. Com o passar dos anos, as obras de Woody 

Allen se tornaram mais explícitas em relação à fonte de que se nutrem. Homem 

irracional é prova disso. Nesse filme, o professor de filosofia Abe não vê sentido algum 

para sua vida, de modo que o suicídio se torna uma ideia cada vez mais presente em 

seu cotidiano. Certo dia, porém, ocorre uma mudança repentina. Em um café, 

convidado por sua aluna Jill a escutar a conversa de uma desconhecida na mesa ao 

lado, Abe descobre que pode fazer algo em favor da humanidade: assassinar um juiz 

corrupto que retiraria o filho da guarda materna. A partir de então, a personagem 

encontra uma motivação para estar no mundo; finalmente sua vida parece ter 

importância. Movido pelo desejo de assassinar o juiz, Abe, qual Raskólnikov, se 

convence de que estaria fazendo o bem. Aparentemente, trata-se de um dos filmes 

mais existencialistas de Woody Allen, e por isso mesmo um dos mais dostoievskianos. 

Além das diversas citações convenientemente oriundas de um personagem que é 

professor de filosofia, quando Jill invade a casa de Abel encontra um livro aberto: 

Crime e castigo. Nesse momento, a moça tem certeza de que o professor por quem 

se apaixonara fora responsável pelo assassinato misterioso daquele juiz. Ao 

confessar o crime, Abe vale-se dos mesmos argumentos de Raskólnikov, mas de 

maneira deliberadamente mais explícita:  

 
__ Este era o ato significativo que eu estava buscando.  
__ Você não pode decidir tirar a vida de alguém. 
__ Fazer isso me pareceu uma coisa sensata. Ela esperava que ele tivesse 
câncer, mas isso não resolve. É preciso agir. 
__ Não é possível você achar isso moral.  
__ Claro que eu acho. Sou um homem moral, que teve uma vida moral... que 
foi socorrer uma mulher que estava sofrendo uma grande injustiça. (...) O 
mundo é melhor sem esse juiz corrupto? (...) No momento em que que decidi 
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fazer isso, meu mundo mudou. Você testemunhou isso. De repente, encontrei 
uma razão para viver. (...) Fazer o bem a essa mulher deu sentido à minha 
vida. (HOMEM..., 2015, cap. 10) 

 

Em Homem irracional, como podemos observar, não há remorso por parte de 

Abe em relação à vítima. Ao confessar sua culpa, ele acredita que seu ato é 

absolutamente justificável e moral. Já Match point é um ponto fora da curva, uma vez 

que Chris é literalmente atormentado pelos fantasmas das mulheres que assassinou 

e, decorrido mais de um ano do crime, ainda recorda com enorme pesar o que fizera. 

A cena final do filme nos dá conta disso ao destacar em plano fechado a expressão 

da personagem, que nem de longe parece compartilhar da mesma felicidade de sua 

esposa pelo filho recém-nascido. Em linhas gerais: Chris não esquece seu ato e tudo 

indica que este o atormentará por um longo período. Diferentemente de Crimes e 

pecados e Crime e castigo, em Match point não há qualquer redenção ou apagamento. 

Nesse sentido, não seria despropositado afirmar que esse filme é a obra mais trágica 

entre as que estudaremos nesta pesquisa, porquanto a morte acidental de Abe ao fim 

de Homem irracional não é acontecimento que provoque pesar, pois se trata de um 

assassino em vias de cometer o segundo crime. Apenas o acaso o impede: Abe cai 

no vão do elevador que sabotara para assassinar Jill.  

Quanto a Crimes e pecados, é preciso destacar seu caráter híbrido (bem ao 

gosto de Woody Allen), no qual as cenas que remetem à desventura da vida se 

alternam com as que revelam seu lado cômico. Assim, parece que o cineasta quer 

nos mostrar que a existência é ambígua e confusa, que nela há espaço para 

melancolia, mas também para o riso burlesco: “Algumas [histórias] podem ser 

humorísticas, enquanto outras podem ser mais filosóficas. O segredo é manter todas 

as histórias com o mesmo grau de interesse...” (ALLEN apud BJÖRKMAN, 1995, p. 

206). 

O que parece unir as quatro protagonistas de que tratamos aqui, Raskólnikov, 

Judah, Chris e Abe, não é apenas o assassinato que cometeram (Judah é o único que 

o “encomenda” a um terceiro; é seu irmão quem se encarrega de contratar o executor), 

mas antes de tudo aquilo que os autoriza o cometimento do crime. Todas as 

personagens se enxergam, cada um à sua maneira, como seres “elevados”, “homens 

extraordinários”. Assim como Raskólnikov, Judah, Chris e Abe se veem no direito de 

matar e, apesar de não o fazerem para provar uma teoria, se acreditam superiores. E 
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de fato o são se tomarmos a filosofia de Raskólnikov ao pé da letra, isto é, tal como 

ela nos é explicada por Porfiri Pietróvitch:  

 
Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir a lei 
porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de 
cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras 
precisamente porque são extraordinários (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 268).  
 

A fim de melhor compreender os conflitos que observamos nas obras de 

Dostoiévski e Woody Allen, devemos recorrer à filosofia existencialista de Jean-Paul 

Sartre, para quem a liberdade do homem não é uma escolha, mas uma condenação, 

uma espécie de carma: “...l’homme est condamné à être libre”5 (SARTRE, 1996, p. 

39). A famosa assertiva de Sartre sintetiza o entendimento da liberdade segundo o 

existencialismo ateu. Para o filósofo francês, “...quand nous disons que l’homme est 

responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l’homme est responsable de 

sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes”6 (SARTRE, 

1996, p. 31). A contradição entre condenação e liberdade se explica, segundo o autor, 

porque o homem não cria a si mesmo, mas é responsável pelas escolhas que fará em 

sua vida. Além disso, essa responsabilidade não se restringe à individualidade do 

sujeito, porquanto nossas ações estão inscritas na História, e somos parte integrante 

de uma sociedade da qual não podemos prescindir a priori. Por isso, o autor de Entre 

quatro paredes compreende que a responsabilidade se vincula antes à coletividade 

que à individualidade. Se nada fiz para impedir a deflagração de uma guerra, também 

sou responsável por ela. A minha passividade é tão ativa quanto o movimento 

contrário daqueles que lutam pela paz: “Je peux toujours choisir, mais je dois savoir 

que si je ne choisis pas, je choisis encore”7 (SARTRE, 1996, p. 63).  

Está claro que o pensamento sartriano acerca da liberdade e 

responsabilidade, que se relacionam estreitamente, lança um enorme fardo sobre 

nossa consciência. A partir dessa constatação, que é de todo verdadeira, o 

existencialismo poderia ser acusado de secundarizar a inconsciência e a 

passionalidade do homem. Com efeito, é preciso aceitarmos tais acusações, pois 

 
5 O homem está condenado a ser livre. (tradução nossa) 
6 Quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é 
responsável por sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens (tradução 
nossa) 
7 Eu posso sempre escolher, mas devo saber que se não escolho, eu escolho também. (tradução nossa) 
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“...l’homme est responsable de sa passion”8 (SARTRE, 1996, p. 40). Em outros 

termos, os atos desmedidos não podem ser justificados como consequência de uma 

loucura momentânea do indivíduo. De toda maneira, essa linha argumentativa seria 

bastante frágil em se tratando das personagens de Dostoiévski e Woody Allen, uma 

vez que praticamente todos os crimes são premeditados, excetuando-se o 

assassinato de Lisavieta em Crime e castigo, morta por estar na hora e local errados. 

Raskólnikov, Judah, Chris e Abe não agiram sob o impulso que nos move 

“inconscientemente” (a paixão). Ainda que o tivessem feito, sob uma perspectiva 

existencialista isso em nada diminuiria sua culpa e responsabilidade.  

Como já observamos, Dostoiévski e Woody Allen encontram-se largamente 

distanciados temporal e geograficamente, mas não devemos esquecer que os textos, 

independentemente do tempo e espaço em que são produzidos, podem entrar em 

diálogo através da intermediação de quem neles veja alguma proximidade. Esse é um 

princípio elementar do dialogismo, que, como lembra Robert Stam, “...remete à 

necessária relação entre qualquer enunciado e todos os demais enunciados” (STAM, 

2003, p. 225). Dessa forma, podemos estabelecer relações entre quaisquer 

enunciados, de modo que não há necessidade para tal que estes pertençam a um 

mesmo gênero discursivo. Com efeito, não é raro nos depararmos, por exemplo, com 

gêneros literários “contaminados” por outros. Ao observar essa pluralidade no 

romance, Bakhtin afirma que “em princípio, qualquer gênero pode ser introduzido na 

estrutura do romance, e de fato é muito difícil encontrar um gênero que não tenha sido 

alguma vez incluído num romance por algum autor” (BAKHTIN, 2010, p. 124). Assim 

como é possível encontrarmos diferentes gêneros literários dentro de uma única obra, 

assim também é perfeitamente natural estabelecermos um intercâmbio mais profundo 

entre campos artísticos e linguagens diversas. É nesse sentido, pois, que defendo um 

estudo comparado entre literatura e cinema. 

 Sem negar as evidentes peculiaridades intrínsecas a filmes e romances, é 

preciso perceber que, a despeito de tais diferenças, Dostoiévski e Woody Allen 

objetivam, ao fim e ao cabo, contar uma história: ambos não podem prescindir da 

narrativa. É por isso que a pluralidade discursiva de que fala Bakhtin acerca do 

romance também se evidencia no cinema. De modo análogo a um romance, um filme 

pode apresentar uma narrativa, linear ou não, dentro da qual diversos gêneros estarão 

 
8 O homem é responsável por sua paixão. (tradução nossa) 
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presentes. Em um mesmo longa-metragem, deparamo-nos com um sujeito a 

cantarolar uma canção qualquer ou a ler a carta de sua amada; essa personagem 

pode declamar um poema ou fazer um discurso político, qual Chaplin na cena final de 

O grande ditador. Enfim, parece-me inegável a presença da pluralidade discursiva em 

um filme. Literatura e cinema, guardadas suas especificidades técnicas, possuem 

muitas semelhanças composicionais. 

A escolha dos filmes Crimes e pecados, Match point e Homem irracional se 

justifica na medida em que são narrativas que se complementam enquanto leituras do 

romance de Dostoiévski; isto é, são filmes que podem ser analisados 

concomitantemente, uma vez que retomam questionamentos semeados nas páginas 

que narram o drama de Raskólnikov. Ademais, o estudo dessas obras poderá nos 

ajudar a entender, por exemplo, como Woody Allen leu Dostoiévski em diferentes 

momentos de sua vida. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? Finalmente, 

acredito que um estudo comparado entre literatura e cinema é enriquecedor tanto para 

o pesquisador, que dificilmente é um especialista nas duas áreas e será “obrigado” a 

mergulhar em novos conhecimentos, quanto para o desenvolvimento da pesquisa 

acadêmica, que se torna cada vez mais plural ao abrir-se para o diálogo entre 

diferentes campos do saber.  
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1. ENCENAÇÕES LITERÁRIAS 
 

1.1 A liberdade como forma e representação 
 

Queremos que os personagens vivam? Façamos que eles sejam livres. 
(SARTRE, 2005, p. 61) 
 

Neste capítulo, observaremos em Crimes e pecados e Match point uma 

predileção por parte de Woody Allen em abordar temáticas que se relacionam 

intimamente com a obra romanesca de Dostoiévski: a busca pela liberdade e a 

conflituosa relação dos indivíduos com a fé são alguns exemplos. Antes de nos 

aprofundarmos na cinematografia do diretor norte-americano, porém, é necessário 

conhecermos aquilo que, em diversas ocasiões, lhe serviu como inspiração ou 

influência. Por essa razão, nosso ponto de partida é a obra de Dostoiévski. 

Precisamos compreendê-la à luz de nosso tempo, sem jamais perder de vista o que 

ela significou no momento histórico em que foi produzida: a Rússia czarista do século 

XIX. Conhecer o lugar de enunciação de um artista é premissa elementar para 

qualquer investigação crítica, sobretudo quando o objeto em análise se relaciona de 

maneira tão próxima com as polêmicas da época em que veio ao mundo. É 

exatamente esse o caso das obras do autor de Crime e castigo. 

Parece-me difícil fugir do cliché e não dizer que Dostoiévski foi um escritor de 

seu tempo. Com isso, não pretendo apenas afirmar a sua relevância para a 

intelectualidade russa, mas chamar atenção para o fato de que sua produção estava 

intimamente conexa às acaloradas discussões e debates que inflamavam a Rússia de 

então. No século XIX, a literatura mantinha um papel de destaque na sociedade russa. 

Em Os demônios, por exemplo, essa relação entre literatura e sociedade é explícita, 

uma vez que o romance tem por argumento principal um fato verídico largamente 

noticiado pela impressa à época: o assassinato de Ivan Ivanov, jovem estudante que 

havia abandonado o grupo niilista-revolucionário liderado por Sierguei Nietcháiev. A 

dissidência do grupo a que pertencia motivou a condenação do ex-revolucionário à 

morte, uma vez que Nietcháiev temia, sobretudo, possíveis delações por parte de 

Ivanov. Nesse ponto, é interessante observar que, por tratar de acontecimentos 

específicos ocorridos na Rússia do XIX, escritores como Dostoiévski não escreviam 

para ser lidos em escala mundial, como o fazem hoje grande parte dos autores de 

best-sellers, mas para apontar e debater as polêmicas que preocupavam o país. 
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Convém lembrarmos aqui as palavras de Tchekhov citadas pelo escritor e tradutor 

Rubens Figueiredo em entrevista à TV Cultura no ano de 2012. Quando soube que os 

franceses queriam traduzi-lo, Tchekhov não compreendeu o motivo pelo qual 

desejavam fazê-lo, pois, para ele, a literatura que produzia não poderia interessar a 

estrangeiros. Se os escritores russos escreviam a compatriotas, para polemizar sobre 

temas que diziam respeito, principalmente, à Rússia, por que outros países se 

interessariam por essa literatura? Tchekhov talvez não tenha se dado conta – pois 

não é fácil enxergar o tempo em que vivemos – de que a intelectualidade russa 

discutia questões atemporais e universais (a origem do bem e do mal, a existência de 

Deus, o livre arbítrio do homem etc...); portanto, o interesse internacional por sua 

literatura era perfeitamente justificável. 

Embora a semente responsável pelo nascimento de Os demônios tenha sido 

o assassinato de Ivanov, não devemos esquecer que a discussão acerca da liberdade 

e suas consequências já era preocupação de Dostoiévski muitos anos antes, mais 

precisamente quando da publicação de Memórias do subsolo, a novela que marcaria 

o início do que Joseph Frank, um dos maiores biógrafos de Dostoiévski, chama de 

“anos milagrosos” do escritor (FRANK, 2013):  

 
...o homem, seja ele quem for, sempre e em toda parte gostou de agir a seu 
bel-prazer e nunca segundo lhe ordenam a razão e o interesse 
(DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 39).  
 
 ...experimentai, por exemplo, dar-nos mais independência, desamarrai a 
qualquer de nós as mãos, alargai o nosso círculo de atividade, enfraquecei a 
tutela e nós... eu vos asseguro, no mesmo instante pediremos que se estenda 
novamente sobre nós a tutela (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 146).  
 

As passagens observadas lado a lado chamam atenção por evidenciar o 

discurso contraditório do narrador. No primeiro trecho, lemos a perspectiva de um 

homem descrente em sua própria espécie, para quem a recusa à harmonia entre os 

seres-humanos é uma evidência. Além disso, o “homem do subsolo” acredita que se 

fosse possível alcançar um considerável nível de racionalidade, a vida seria tediosa e 

os atos humanos absolutamente calculáveis: “...que se há de fazer quando tudo 

estiver calculado numa tabela?” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 38). Diante da inércia, o 

tom do narrador é quase elogioso em relação à incoerência e à “desordem”. Ao afirmar 

que o homem sempre agiu a seu bel prazer, portanto jamais guiado pela razão ou 

tutela de outrem, o narrador faz parecer que a liberdade é algo intrínseco ao ser-
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humano. Contudo, no segundo trecho em destaque, já ao fim da novela, a 

personagem assevera que o homem quer ser tutelado. Não poderia haver maior 

contradição! As palavras desse sujeito nos permitem inferir que a opressão do Estado 

sobre o indivíduo é algo justificável. Assim, deveríamos obedecer às instâncias 

superiores, responsáveis por estabelecer as regras do “bem-estar social”. O discurso 

niilista do narrador de Memórias do subsolo encontrará eco nas ideias de Chigalióv, 

personagem de Os demônios. A teoria desse último é sintetizada por Piotr 

Vierkhoviénski, que, dirigindo-se a Stavróguin, declara: 

 
No esquema dele cada membro da sociedade vigia o outro e é obrigado a 
delatar. Cada um pertence a todos, e todos a cada um. Todos são escravos 
e iguais na escravidão. Nos casos extremos recorre-se à calúnia e ao 
assassinato, mas o principal é a igualdade. (...) Os escravos devem ser 
iguais: sem despotismo ainda não houve nem liberdade nem igualdade, mas 
na manada deve haver igualdade, e eis aí o chigaliovismo! Ah, ah, ah, está 
achando estranho? Sou a favor do chigaliovismo! (...) No mundo só falta uma 
coisa: obediência. (DOSTOIEVSKI, 2011, p. 407).  

 

Na condição de leitores do século XXI, sabemos o quanto essa igualdade de 

que fala Vierkhoviénski nada tem a ver com liberdade. A igualdade proposta por 

Chigaliov oblitera despudoradamente o livre-arbítrio “intrínseco” ao homem, isso 

porque, segundo o narrador de Memórias do subsolo, nós optamos pela tutela. A 

liberdade seria, então, ilusória, pois, diante dela, o homem escolhe, quase sempre, a 

submissão. Quase sempre, porque romper com a lógica “natural” ainda está em pauta, 

mas aquele que ousar ser livre, como Ivanov ou Chatov, deve estar disposto a pagar 

o preço por essa libertação com a própria vida. 

A única harmonia possível, de acordo a teoria de Chigaliov, seria a suposta 

igualdade entre os homens – a harmonia só poderia existir onde houvesse submissão 

de um homem em relação a outro. Em Memórias do subsolo, é exatamente essa 

submissão que o narrador não é capaz de aceitar. Como aponta Bakhtin, 

 
O herói exige tiranicamente que o outro o reconheça plenamente e o aprove, 
mas ao mesmo tempo não aceita esse reconhecimento e essa aprovação, 
pois nele o outro resulta uma parte fraca e passiva: resulta entendido, aceito 
e perdoado. (BAKHTIN, 2013, p. 294) 

 

Observaremos essa questão explicitamente na segunda parte da novela, “A 

propósito da neve molhada”, em que a recusa do “homem do subsolo” de que fala 

Bakhtin se evidencia através de suas atitudes. A insubmissão é o modo de ser que a 



30 
 

personagem encontra para se colocar à margem das convenções sociais. Entretanto, 

não podemos esquecer que, ao fim de suas memórias, a personagem decide “sair” do 

subsolo. Essa decisão parece estar diretamente relacionada ao desejo de 

pertencimento e a vontade de integrar uma sociedade que até então era 

discursivamente rejeitada pelo narrador. 

Em Crime e castigo, a discussão a respeito do livre-arbítrio surge pela primeira 

vez de modo mais elaborado na obra de Dostoiévski. Nesse que é certamente o 

romance mais conhecido do escritor, o jovem Raskólnikov, ex-estudante de Direito, 

planeja e executa o assassinato de uma velha usurária. Atormentado por sua 

consciência, confessa o crime e acaba condenado à prisão. Eis, em linhas muito 

gerais, o enredo do romance. Naturalmente a narrativa não se resume apenas ao 

assassinato e à procura de seu autor, tal como ocorre nos romances policiais. Na 

verdade, o crime cometido por Raskólnikov é quase um plano de fundo, espécie de 

“pretexto” encontrado por Dostoiévski para abordar questões muito mais complexas, 

que ultrapassam a mera investigação criminal. Desde o princípio da narrativa, 

sabemos que haverá um crime, e que seu autor será, forçosamente, Raskólnikov: 

“...ora, por acaso aquilo vai acontecer? Será possível que vá mesmo acontecer?” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 68 -  grifo do autor). A dúvida da personagem antecipa o 

crime anunciado no título da obra. Um leitor minimamente atento é capaz de perceber 

que aquilo a que se refere o narrador, por meio do discurso indireto-livre,  é o crime 

que Raskolnikov planeja cometer: “...fora lá, no canto, naquele terrível armário que 

amadurecera tudo aquilo havia já mais de um mês...” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 2012, 

p. 68 -  grifo do autor). Mas, afinal, por que Raskólnikov deseja dar cabo à sua ideia, 

que adiante descobriremos ser o assassinato da velha a quem penhorava seus parcos 

objetos de valor?  

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer, tal como o faz Mikhail Bakhtin em seu 

Problemas da poética de Dostoiévski, que este autor era sobretudo um artista, não 

um filósofo, jornalista político ou coisa que o valha (BAKHTIN, 2013). É verdade que, 

apesar de Dostoiévski não ter “inventado a roda” em termos de pensamento filosófico, 

seus romances serviram como fundamento principal nas discussões de algumas das 

correntes filosóficas mais importantes dos séculos XIX-XX, mas devemos ter como 

norte o caráter artístico da literatura dostoievskiana, não apenas seus aspectos 

notadamente filosóficos, que saltam aos olhos. A presença das discussões filosóficas 

em Dostoiévski é algo que está ligado diretamente ao momento histórico em que seus 
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romances foram produzidos. Como vimos há pouco, os grandes escritores russos 

estavam preocupados em debater as polêmicas de seu tempo. Embora Dostoiévski 

seja provavelmente, ao lado de Tolstói, o maior dos expoentes russos do que 

podemos nomear romance-filosófico, não podemos perder de vista que quase todos 

os escritores de então trataram de temas caros à filosofia e à sociologia em seus 

contos, poemas e romances. Tchekhov, Turguêniev e Tolstói são alguns exemplos 

conhecidos, mas também autores como Nikolai Tchernichévski e seu Que fazer? 

merecem destaque pela importância que tiveram no debate cultural à época. Para se 

ter uma ideia dessa importância, Que fazer?, segundo Joseph Frank (1992), 

influenciaria a Revolução Russa, anos mais tarde, muito mais que O capital de Karl 

Marx. Além disso, recordemos que Memórias do subsolo foi escrito como uma espécie 

de resposta ao romance de Tchernichévski: “Dostoiévski percebeu a importância de 

Que fazer? assim que foi publicado e tentou combater seus efeitos em Memórias do 

subsolo” (FRANK, 1992, p. 204). 

A tese elaborada por Raskólnikov para justificar seu crime é, sob sua 

perspectiva, aparentemente lógica. Para ele, que se considerava moralmente superior 

à Aliena Ivánovna, a morte desta seria benéfica à humanidade, uma vez que ela 

figurativizava a exploração dos indivíduos. Não se trata, pois, de matar um ser 

humano, mas uma ideia, aquilo que este ser representa enquanto existe no mundo: 

“eu não matei uma pessoa, eu matei um princípio!” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 284). 

O assassinato seria apenas o caminho necessário a ser percorrido em busca de um 

bem maior. Todavia, Raskólnikov comete um duplo homicídio, uma vez que a irmã de 

Aliena chega na hora do crime. “Obrigado” a assassinar Lisavieta, Raskólnikov se 

torna, sem sombra de dúvida, um assassino comum:  

 
Nada acontece segundo os poucos planos que Raskólnikov havia feito 
antecipadamente, e a necessidade inesperada de matar também a suave e 
boa Lisavieta ilustra flagrantemente a contingência da realidade humana que 
Raskólnikov havia imaginado poder dominar facilmente (FRANK, 2013b, p. 
163) 
 

 A ilusão de que é possível exterminar uma ideia ao assassinar alguém que a 

simboliza se esvai pouco a pouco, o que pode ser percebido pela culpa e angústia 

que a personagem sente e experimenta após o crime. Antes do assassinato, porém, 

Raskólnikov acredita que o fato de indivíduos notadamente vis terem sido “perdoados” 

pela história por seus crimes justificaria seu ato capital. A teoria maquiavélica da 
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personagem pode ser resumida com a célebre frase de que os fins justificam os meios. 

Em um momento posterior da narrativa, prestes a se entregar às autoridades, ao 

confessar sua culpa à Sônia, o ex-estudante de Direito revela sua verdadeira 

motivação:  

 
Vê só: eu queria tornar-me um Napoleão e por isso matei... (...) Não foi para 
ajudar minha mãe que eu matei – isso é um absurdo! Eu não matei para obter 
recursos e poder, para me tornar um benfeitor da humanidade. Absurdo! Eu 
simplesmente matei; matei para mim, só para mim (DOSTOIÉVSKI, 2009a, 
p. 423-427). 

 

O assassinato cometido pela personagem pode ser visto como um ato 

(radical) de liberdade, por isso Raskólnikov afirma que matou para si; matou para que 

sua vida fizesse sentido, e não para ajudar a sua mãe ou salvar a humanidade do mal 

que Aliena poderia provocar; também “...não foi absolutamente para conseguir 

dinheiro ‘para sua carreira’ em algum sentido de proveito pessoal, ou para ajudar a 

mãe e a irmã” (FRANK, 2013b, p. 190) que Raskólnikov matou.  

Até aqui, caminhamos no campo das ideias, no campo das questões teóricas 

que Raskólnikov e, por extensão, Dostoiévski ambicionam discutir. Mas é interessante 

notar que a liberdade em Dostoiévski ultrapassa o limite das contendas filosóficas, 

ainda que essas sejam percebidas de modo muito mais evidente, sobretudo pelo 

“leitor comum” que objetiva apenas ler um bom romance. Ora, a liberdade não é 

apenas um tema caro aos grandes romances do escritor russo, mas antes uma 

característica que constitui os indivíduos e lhes outorga o direito de viver, de agir no 

mundo segundo sua consciência. O romance dostoievskiano, e agora falamos de sua 

poética, de seus aspectos formais, se diferencia de seus contemporâneos por 

apresentar sujeitos “livres” no mundo, capazes de discernir e pensar 

independentemente de seu criador. Mais uma vez, é forçoso recorremos a Bakhtin, 

que foi possivelmente o primeiro grande teórico a perceber essa característica 

elementar de que são constituídos diversos romances de Dostoievski. Para Bakhtin, 

uma das principais peculiaridades da poética dostoievskiana é o fato de suas obras 

serem polifônicas; segundo essa perspectiva, o autor de O idiota “...criou um tipo 

inteiramente novo de pensamento artístico...” (BAKHTIN, 2013, p. 1). O romance 

polifônico, na concepção que lhe atribui Bakhtin, não apresenta vozes que, em 

uníssono, refletem as ideias (ideologias) de seu criador, mas uma multiplicidade de 
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vozes que entram em confronto ao longo da narrativa e representam, discursivamente, 

a liberdade que as personagens sustentam em relação ao autor primário – nesse caso, 

Dostoiévski. Isso significa dizer que o discurso das personagens não está subordinado 

ao do escritor que as criou: “Em Dostoiévski, seja qual for o romance, cada 

personagem é um ser peculiar, dotado de individualidade própria e inconfundível, fato 

que se traduz na perfeita homologia entre a sua forma de ser e de expressar esse ser” 

(BEZERRA, 2012, p. 7). Em verdade, sob a ótica bakhtiniana, sequer poderíamos falar 

em “criação” de personagens, porquanto, como lembra o professor e tradutor Paulo 

Bezerra ao citar Bakhtin, o romancista não cria suas personagens, mas “...as pré-

encontra antes de transformá-las em figuras de ficção” (BEZERRA, 2009, p. 8). 

Em sua Estética da criação verbal, Bakhtin defende a tese de que todo 

discurso é dialogicamente orientado, isto é, o emissor cria uma expectativa à reação 

que sua fala pode suscitar em outrem, o que condiciona o seu dizer. Tendo isso em 

vista, compreendemos melhor a narrativa de Memórias do subsolo, na qual o narrador 

se dirige, via de regra, a um outro imaginário (seu leitor potencial). Essa perspectiva 

de análise bakhtiniana, aliás, é particularmente útil para o estudo que empreendemos 

aqui, pois tratamos de obras nas quais o diálogo dostoievskiano adquire um 

protagonismo decisivo. Em Dostoiévski, notadamente em seus romances maduros, 

os debates se constroem de maneira bastante peculiar. Para o romancista, a 

autoconsciência das personagens as torna livres e capazes de responder por seus 

próprios atos:  

 
Ora, não sou eu quem fala carregando nas tintas, exagerando e usando de 
hipérboles (embora contra a realidade não haja exageros), mas Ivan 
Karamázov, personagem de meu romance. A linguagem é dele, o estilo é 
dele, o páthos é dele, e não meu... além disso, ele é ainda muito jovem. Como 
haveria de falar [...] sem estourar, sem revelar uma paixão extraordinária, sem 
espuma nos cantos da boca? (DOSTOIÉVSKI apud BEZERRA, 2009, p. 17 
– grifos do autor). 
 

Se discordamos de Ivan Karamázov, é a ele quem devemos nos reportar, e 

não mais a seu “criador”. Ainda de acordo com Bakhtin, seria absurdo acreditar que a 

consciência de Dostoiévski não está presente em seus romances (mais precisamente, 

nos polifônicos). Todavia, ela não objetiva transformar a consciência do outro (o herói) 

em objetos: 
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ela [consciência] sente ao seu lado e diante de si as consciências 
equipolentes dos outros, tão infinitas e inconclusas quanto ela mesma. Ela 
reflete e recria não um mundo de objetos, mas precisamente essas 
consciências dos outros com seus mundos, recriando-as na sua autêntica 
inconclusibilidade (pois a essência delas reside precisamente nessa 
inconclusibilidade) (BAKHTIN, 2013, p. 77 – grifo do autor). 

 

Como vemos, Bakhtin acredita em uma “inconclusibilidade” discursiva. Por 

essa razão, os discursos presentes em uma sociedade são continuamente recriados, 

o que perpetua sua incompletude constitutiva. Curiosamente, observamos a 

“inconclusibilidade” a que Bakhtin se refere em um texto não-polifônico de Dostoiévski: 

mais uma vez se trata de Memórias do subsolo. Nessa obra, o discurso “se faz” diante 

do leitor, porque é a escrita o que permite ao “homem do subsolo” elaborar e articular 

minimamente suas ideias. Diversas questões importantes discutidas pelo narrador 

desse texto enigmático de Dostoiévski poderão ser observadas, anos mais tarde, na 

voz de Ivan Karamázov.  

É interessante notar que muito se escreveu em crítica literária sobre essa 

personagem, que é uma das figuras centrais do último romance de Dostoiévski. O 

crítico russo Valentin Khálizev afirma, por exemplo, que “entre 1900 e 1910 escreveu-

se mais sobre Ivan Karamázov do que sobre qualquer outro clássico nacional: apenas 

Brande, de Ibsen, e Fausto tinham condições de rivalizar com Ivan” (KHÁLIZEV, 2008, 

p. 254). Khálizev lembra que a personagem de Dostoiévski ganhou vida própria, vida 

de filósofo; segundo o autor, as teorias de Ivan Karamázov passaram a fazer parte do 

pensamento crítico de muitos intelectuais interessados nos polêmicos 

questionamentos levantados pela personagem em seus discursos. Para o escritor 

franco-argelino Albert Camus, Ivan, cuja síntese filosófica é a ideia de que “se Deus 

não existe, tudo é permitido”, seria o próprio Dostoiévski: “Faut-il rappeler qu’Ivan est, 

d’une certaine manière Dostoïevski, plus à l’aise dans ce personnage que dans 

Aliocha”9 (CAMUS, 1951, p. 79). Enxergar nas ideias defendidas por Ivan Karamázov 

o próprio Dostoiévski, parece-me, é esquecer as agitações existenciais 

experimentadas pelo escritor russo ao longo de sua vida, pois Dostoiévski sempre foi 

“...um homem religioso, ou melhor, conflituosamente religioso” (BEZERRA, 2009, p. 

16). Nesse sentido, soa um pouco forçado afirmar que as palavras do ateu Ivan 

representam a unidade do pensamento de seu “criador”. Além disso, a observação de 

 
9 É preciso lembrar que Ivan é, de certa maneira, Dostoiévski, mais à vontade nessa personagem que 
em Aliócha. (tradução nossa) 
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Camus caminha em direção contrária à liberdade que Dostoiévski conferia às suas 

personagens, que, como vimos, tinham suas próprias convicções e verdades.  

Ainda de acordo com Khálizev, a leitura dos capítulos “A revolta” e “O grande 

Inquisidor”, que surgem em sequência no romance, pode nos cegar 

momentaneamente para o fato de que Os irmãos Karamázov, em última análise e 

segundo o próprio Dostoiévski, é uma “resposta” à negação de Deus. Embora apenas 

balbucie algumas palavras enquanto o irmão Ivan lhe conta as atrocidades que o ser 

humano é capaz de cometer (“A revolta”), é o ex-monge Aliócha quem “triunfará” com 

seu “discurso junto à pedra”, que dá nome ao capítulo final da obra: “... por que 

teríamos de nos tornar maus, não é verdade? Sejamos primeiro e antes de tudo bons, 

depois honestos e já depois - não nos esqueçamos nunca uns dos outros” 

(DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 998). Nas derradeiras palavras de Aliócha, encerra-se uma 

ideia positiva em relação à harmonia entre os homens. Entretanto, mesmo que seu 

discurso se coadune com o pensamento de seu “criador”, também não caberia afirmar, 

em resposta a Camus, que essa personagem representa Dostoiévski. Ora, é óbvio 

que este deve estar presente de alguma forma em todas as suas personagens, como 

observa Bakhtin, o que não quer dizer que possamos afirmar categoricamente que 

Dostoiévski é Ivan ou Aliócha. Além disso, deve nos interessar antes e sobretudo 

perceber que o embate ideológico entre os sujeitos ratifica a afirmação, defendida por 

Paulo Bezerra, de que Dostoiévski vivenciou um enorme conflito religioso, questão 

que inevitavelmente seria discutida em suas obras.  

Todas os grandes romances de Dostoiévski abordam, de uma maneira ou de 

outra, o tema da liberdade dos indivíduos, a busca das personagens pela experiência 

plena de existir. Amiúde, trata-se de uma “liberdade”, alcançada, por exemplo, através 

de um assassinato, como ocorre em Crime e castigo. Por meio de seus atos e 

discursos, as personagens dostoievskianas se libertam do próprio autor. É nesse 

sentido, pois, que tratamos aqui da liberdade como forma, no plano da estrutura 

narrativa que possibilita a existência de sujeitos independentes para ser no mundo, e 

representação, no plano das ideias discutidas pelos indivíduos. Agora, seria 

interessante investigarmos de que maneira podemos encontrar essas “duas 

expressões de liberdade” em algumas das principais obras cinematográficas de 

Woody Allen.  

Em se tratando de cinema, devemos iniciar nossa abordagem pela liberdade 

enquanto forma, já que em um filme, talvez muito mais que em um livro, há uma ilusão 
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de que as personagens são seres reais: “Essa ilusão de verdade, que se chama 

impressão de realidade, foi provavelmente a base do grande sucesso do cinema. O 

cinema dá a impressão de que é a própria vida que vemos na tela...” (BERNARDET, 

2006, p. 12 – grifo do autor). Se na obra literária precisamos imaginar nossos heróis, 

no cinema eles já vêm “prontos”, enquadrados em uma tela gigante. Aliás, esse parece 

ser um dos principais motivos para que muitos amantes da leitura afirmem, ao 

comparar uma adaptação cinematográfica a um livro, preferir este àquela. Entretanto, 

não devemos disso concluir que o espectador é um sujeito passivo: “No ato de ver e 

assimilar um filme, o público transforma-o, interpreta-o, em função de suas vivências, 

inquietações, aspirações, etc” (BERNARDET, 2006, p. 80). Como nota Jean-Claude 

Bernardet, o cinema exige uma recepção ativa, a despeito do que acredita o senso 

comum.  

Literatura e cinema possuem linguagens próprias e merecem, portanto, uma 

análise particular. Porém, aquilo que as une é o que deve nos interessar neste 

trabalho. As idiossincrasias serão observadas sempre como uma característica 

intrínseca ao fazer literário e cinematográfico, jamais como um suposto “defeito”. Por 

exemplo: o fato de as personagens, em um filme, existirem per si já lhes confere, em 

princípio, um caráter de suposta independência, mas isso não quer dizer 

necessariamente que diante de uma tela encontraremos personagens livres. Se 

considerarmos que um filme é, em primeiro lugar, uma narrativa, devemos observar 

se nela as personagens estão, de fato, libertas das amarras de seus criadores ou se 

a eles se subordinam. Assim como na literatura, também no cinema podemos nos 

deparar com obras nas quais a voz do “autor primário” se faz notar de maneira 

evidente, de modo que as personagens se encontram aprisionadas à vontade de uma 

mão poderosa que é responsável por conduzir seus destinos. Embora a questão da 

liberdade como tema do discurso, isto é, como representação, seja bastante cara a 

grande parte da filmografia de Woody Allen, no que diz respeito à liberdade enquanto 

particularidade constitutiva das personagens o diretor americano parece estar alguns 

passos atrás do escritor russo.  

Se a obra de Dostoiévski apresenta uma multiplicidade de vozes 

independentes, a polifonia de que fala Bakhtin, alguns filmes de Woody Allen parecem 

refletir de maneira muito mais intensa as crenças e o modo de enxergar o mundo de 

seu criador. Por essa razão, é quase um lugar-comum “acusarmos” Woody Allen de 

representar a si próprio em seus filmes, sobretudo quando é ele quem interpreta um 
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dos protagonistas. Não nos deixemos enganar, porém, pela representação, pela 

imagem ficcional que não deve ser confundida com o autor primário por trás de uma 

obra: “Por mais que o personagem Woody Allen se pareça com seu criador, 

praticamente tudo o que vemos na tela é uma aparência, é aquilo que o artista quer 

que vejamos” (BARBOSA, 2002, p. 24). A ausência de múltiplas vozes independentes 

em um filme se deve antes à sua exiguidade característica que a uma intenção 

deliberada por parte de um criador em fazer ecoar a voz de uma única personagem. 

É natural que em um romance com mais de quinhentas páginas haja maior espaço e 

condições técnicas para que diversas personagens sejam apresentadas e suas 

personalidades desenvolvidas; em um filme, que não trabalha apenas com o texto, é 

imperativa a necessidade de condensação a fim de que se conheça, ainda que de 

modo superficial, o modus operandi da trama e a personalidade das personagens.     

No cinema de Woody Allen, a liberdade se manifesta, principalmente, no plano 

da representação, ou seja, se as personagens não se encontram totalmente livres 

para expressar-se e ser no mundo, ao menos elas almejam, de diferentes formas 

(positivas ou negativas), encontrar e/ou vivenciar a liberdade de alguma maneira. Em 

A rosa púrpura do Cairo (The Purple Rose of Cairo – 1985), essa busca é um dos 

temas centrais. O filme conta a história de Cecília, uma garçonete que trabalha quase 

que exclusivamente para sustentar o marido, alcoólatra e desempregado. A única 

forma encontrada por Cecília para esquecer e fugir da dura realidade em que vive (o 

filme se passa durante a Grande Depressão dos EUA) é assistir a filmes no cinema, 

onde todos a conhecem por sua assiduidade. Nessa obra, Woody Allen tematiza não 

apenas o anseio por liberdade que enxergamos de modo muito evidente na quase 

imaculada protagonista da narrativa; o que está em jogo aqui, também, é a maneira 

como essa liberdade é conquistada. Em última análise, A rosa púrpura do Cairo é um 

grande elogio ao cinema (como o seria, anos depois, Cinema Paradiso, de Giuseppe 

Tornatore) e ao poder transformador e libertador da arte. É na fabulação, no mundo 

imaginado e aparentemente irreal que Cecília se vê livre do jugo opressor de seu 

marido e, consequentemente, das obrigações sociais que a aprisionam.  

De tanto frequentar o cinema e assistir sempre ao mesmo filme, Cecília é 

reconhecida por uma das personagens da película, que resolve sair literalmente das 

telas para encontrá-la. A jovem garçonete descobre que não é a única em busca da 

liberdade; o protagonista do filme também ambiciona outra vida, diferente daquela que 

vivia, repetidamente, nas telas do cinema. Aqui, Woody Allen discute a relação estreita 
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entre ficção e realidade, um de seus temas prediletos. A rosa púrpura... destaca uma 

suposta inferioridade da realidade em relação ao mundo imaginado, no qual a vida 

pode ser exatamente aquilo que gostaríamos que ela fosse: 

  

__Tem sido duro para todos viver em um mundo sem empregos, com 
guerras. Não ouviu falar da Grande Guerra? (...) As pessoas envelhecem, 
ficam doentes, nunca encontram o verdadeiro amor. 
__ De onde venho elas nunca lhe desapontam, são estáveis, sempre pode 
confiar nelas. 
__ Não encontrará isso na vida real. 
__ Você encontrou. (A ROSA PÚRPURA..., 1985, cap. 6) 

 

Nesse diálogo, Cecília, apesar de sua aparente ingenuidade, demonstra ter 

consciência do que é viver no mundo real, o que explica em parte sua fuga em direção 

à ficção do cinema. Fora das telas, há guerras, as pessoas envelhecem e o amor é 

apenas uma promessa distante. Do outro lado, no mundo em que vive Tom Baxter, os 

polos se invertem. O mundo ficcional, portanto, se sobrepõe ao mundo real da 

personagem: “Ajustaremos nossa perspectiva. Vamos definir o nosso mundo como o 

real e o deles como o mundo da ilusão e das sombras. Somos a realidade, e eles são 

um sonho” (A ROSA PÚRPURA..., 1985, p. 7). Todavia, a ingênua Cecília deveria se 

perguntar o motivo pelo qual Tom Baxter deseja abandonar a “realidade” em que vive. 

Se na ficção é possível encontrar o grande amor, parece estranho que a personagem 

só o encontre no mundo de Cecília. Na verdade, para Baxter a vida também se tornou 

entediante, e é por isso, talvez muito mais que pela paixão, que ele decide abandonar 

o filme e viver a vida fora das telas. O mundo da ficção não lhe é o bastante.  

Em A rosa púrpura..., Cecília é confrontada a escolher entre seu mundo e o 

mundo sonhado do cinema. Após entrar literalmente no filme em que “vive” a 

personagem por quem se apaixonara, a jovem decide fugir para Hollywood com Gil 

Shepherd, ninguém menos que o ator, na vida “real”, que interpreta Tom Baxter: “Não 

importa o quanto eu me sinta tentada, devo escolher o mundo real” (A ROSA 

PÚRPURA..., 1985, cap. 14). No dia seguinte, porém, ao chegar ao cinema para 

encontrar-se com seu amor “real”, Cecília se dá conta de que fora enganada: 

Shepherd queria apenas que Tom Baxter voltasse às telas para que, assim, sua 

carreira continuasse o caminho de sucesso que percorrera até então. Desolada e 

decepcionada, resta a jovem entrar no cinema e “iludir-se” mais uma vez. Na 

derradeira cena do filme, percebemos esvair-se pouco a pouco seu semblante triste; 
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quanto mais profundamente mergulha no universo que se apresenta diante de seus 

olhos, mais alegre fica. A ficção vence, afirma-se como outro mundo possível. Neste, 

podemos viver livremente nossos sonhos através de outros homens e mulheres que 

desejamos e que nos inspiram de alguma forma. Ao fim e ao cabo, A rosa púrpura... 

destaca a condição ambígua da personagem, que é obrigada a escolher entre a 

fantasia e a realidade - dicotomia que faz parte da condição humana. Em seu romance 

Abdias, Cyro dos Anjos já notara essa contradição que nos é tão comum: 

“Procuramos, a um tempo, o real e o irreal, a verdade e a fantasia. Queremos, às 

vezes, uma coisa, e, simultaneamente, o seu contrário” (ANJOS, 2008, p. 200). 

Em se tratando de Woody Allen, seria impossível falarmos da incessante 

busca pela liberdade de suas personagens sem mencionar uma temática recorrente 

em suas obras: os relacionamentos amorosos. Afinal, grande parte dos filmes do 

diretor poderia ser classificada como comédia-romântica, ainda que essa classificação 

não seja de todo precisa, uma vez que ela parece escamotear questões muito 

complexas discutidas pelo viés do humor. Em Woody Allen, não são poucos os filmes 

que tratam do “aprisionamento” das relações e da fuga dos sujeitos em busca de uma 

suposta liberdade. Em Hannah e suas irmãs (Hannah and Her Sisters – 1986), Elliot 

se apaixona e tem um caso com a irmã de sua esposa, mas quando sua aventura 

chega ao fim a personagem percebe que a liberdade que tanto ambicionara era uma 

ilusão: “O que aconteceu entre nós está cada vez mais, mais nebuloso. (...) O 

sofrimento que fiz nós dois passarmos... e a Hannah! Que, como você mesma disse, 

amo mais do que imaginava”. (HANNAH..., 1986, cap. 14).  

A busca pela liberdade na ficção ou nos relacionamentos amorosos, ambos 

tratados como espécie de refúgio de certas personagens, não é a única abordagem 

do tema em Woody Allen. Em sua extensa filmografia, há uma predileção especial 

pelo crime e a consequente investigação psicológica acerca de suas motivações. 

Convém não esquecer que a temática do assassinato se relaciona diretamente à 

discussão acerca do livre-arbítrio de que dispomos para dar cabo a uma ideia. Nesse 

aspecto, a obra de Woody Allen se aproxima de maneira decisiva do romance 

dostoievskiano. Em Crimes e pecados, encontramos, provavelmente, um dos 

melhores exemplos da influência que Dostoiévski exerce sobre a filmografia do diretor 

nova-iorquino. Nesse filme, é notável a relação que se estabelece entre a liberdade e 

o crime, que, assim como no romance do escritor russo, é anunciado desde o título 

da obra. Porém, como observei na introdução deste trabalho, há uma diferença 
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fundamental entre o assassinato cometido em Crimes e pecados (e em Match point) 

daquele que lemos em Crime e castigo: a motivação. Raskólnikov mata por uma ideia 

ou princípio, ao passo que Judah, uma das personagens centrais do filme de Allen, 

encomenda o assassinato para livrar-se da amante indesejada que ameaçava sua 

harmonia familiar e seus negócios. Portanto, diferentemente de Raskólnikov, parece 

evidente que Judah não vislumbra qualquer caráter romântico-filosófico no crime que 

pratica.  

O filme de Woody Allen critica uma sociedade cuja face sombria é encoberta 

pelas máscaras sociais. Judah é o símbolo desse modelo de sociedade norte-

americana que, malgrado seus defeitos e delitos, orgulha-se de seu triunfo. Ele é uma 

figura de grande importância: médico reconhecido por seu talento que, no início da 

narrativa, agradece, de maneira altiva, pelo prêmio que acabara de receber em 

homenagem a suas ações filantrópicas. Diante da sociedade, Judah é um homem-

modelo, profissional de excelência, pai e esposo exemplar, chefe de uma família 

tipicamente feliz e tipicamente norte-americana. Contudo, pouco a pouco descobrimos 

que ele mantém uma vida de aparências. Talvez por sentir-se preso a esse modelo 

social, a personagem encontra em Dolores o refúgio no qual se vê livre de suas 

obrigações como médico, pai e esposo. Devemos nos perguntar, porém, em que 

medida as mentiras que Judah sustenta se configuram, efetivamente, como uma 

caminhada em direção à liberdade. Ora, se se trata de um caminho tortuoso que é 

preciso manter em segredo, naturalmente o que se verifica é um novo aprisionamento; 

o relacionamento extraconjugal de Judah é uma fuga desesperada que apenas 

evidencia a falta de coragem que a personagem tem em revelar sua infelicidade ao 

mundo que o cerca. O papel exercido pelo casamento e a função social que este 

mantinha (e mantém) nas sociedades patriarcais mascaram uma suposta felicidade. 

Ao que tudo indica, pouco importa, de fato, ser feliz, mas parecer feliz aos olhos dos 

outros. 

A busca pela liberdade e, consequentemente, pela felicidade para além das 

imposições sociais, isto é, para além daquilo que se estabeleceu, por motivos 

diversos, como o modelo a ser seguido, é um tema comum a grandes artistas. Se nos 

voltarmos mais uma vez à literatura, encontraremos em Madame Bovary, de Gustave 

Flaubert, ou em Anna Kariênina, de Liev Tolstói, personagens cuja busca incessante 

pela felicidade lhes custou a própria vida. Nesses romances, assim como no filme de 

Woody Allen, as protagonistas ambicionam a liberdade através de amores proibidos. 
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Contudo, diferentemente dos autores citados, o diretor é muito menos romântico. É 

por essa razão que em Crimes e pecados o mal, representado por Judah, triunfa. O 

assassinato de Dolores é atribuído a um bêbado qualquer, e paulatinamente a culpa 

que Judah sentia em relação à morte de sua amante se esvai. Em Flaubert e Tolstói, 

embora não pareça haver qualquer “triunfo”, é forçoso reconhecer que há, sim, uma 

espécie de punição às personagens, que decidem transgredir, romper com o status 

quo imposto pela sociedade do século XIX e que, em grande medida, ainda 

permanece atual. De toda forma, devemos lembrar que nosso discurso se ancora no 

tempo em que vivemos, motivo pelo qual seria difícil exigir de escritores do século XIX 

uma narrativa muito diversa daquilo que lemos em Madame Bovary ou Anna 

Kariênina. À sua maneira, Flaubert e Tolstói deram voz a mulheres que viviam 

aprisionadas às convenções sociais impostas por um casamento que pouco ou nada 

tinha a ver com amor recíproco.  

Em um interessante livro chamado Como Woody Allen pode mudar sua vida, 

no qual analisa brevemente alguns dos principais filmes do diretor americano, o 

psicólogo francês Éric Vartzbed nota que 

 
Em Crimes e pecados e Ponto final: Match Point, os criminosos prosperam. 
Nenhuma justiça divina, social ou “psicológica” (neles, o remorso se dissipa 
bem depressa) os detém. Uma vez cometido o crime, diferentemente dos 
protagonistas de Dostoiévski, o céu não desaba sobre as suas cabeças, e 
eles não vão se entregar às autoridades a fim de tranquilizar a consciência. 
(VARTZBED, 2012, p. 93) 
 

Em relação ao que Vartzbed diz, é importante deixar claro que nem sempre “o 

remorso se dissipa bem depressa” nas personagens de Woody Allen, diversamente 

do que ocorre com Raskólnikov, cujo castigo principal se manifesta no sentimento de 

culpa pelo assassinato da velha usurária. De toda maneira, fato é que em Crimes e 

pecados podemos perceber um frágil remorso por parte de Judah, que, nas cenas 

finais, ao apresentar a Cliff Stern (interpretado por Woody Allen) o “roteiro de um filme” 

que havia imaginado, na verdade confessa como se libertou da culpa pelo crime que 

encomendara:  

 
E após cometer esse ato horrível ele começa a ser perseguido por uma culpa 
profunda. Ecos de sua educação religiosa, que ele sempre rejeitou, começam 
a surgir. Ele ouve a voz do pai. Imagina que Deus vigia todos os seus passos. 
De repente, o universo não é mais vazio, ele é justo e tem uma moral. E ele 
a violou. Agora, ele está apavorado. Está no limiar de um colapso nervoso, 
perto de confessar tudo para a polícia. Então, um dia, ele acorda, o sol está 



42 
 

brilhando e sua família está a seu redor. Misteriosamente, a crise 
desapareceu. Ele leva a família para a Europa, e descobre, com o tempo, que 
não foi castigado. Ao contrário, prospera. O crime é atribuído a outro, um 
vagabundo que já matou outras pessoas. Um a mais não importa. Agora, ele 
está livre. Sua vida volta completamente ao normal, ao seu mundo de 
riquezas e privilégios. (CRIMES..., 1989, cap. 15)  

 

A “confissão” de Judah é apenas, digamos, literária, fictícia. Nela, entrevemos 

que a moral cristã afeta a personagem somente nos momentos que sucedem o crime, 

mas o tempo e o acaso lhe mostram que, apesar de tudo, a vida segue seu rumo 

aparentemente normal. Por isso, não haveria razão para maiores preocupações e 

noites de insônia. No que diz respeito a Crimes e pecados, pois, as palavras de 

Vartzbed me parecem justas e são confirmadas pelo próprio Woody Allen: “Qualquer 

forma de perplexidade que ele tiver será afastada racionalmente, para que ele possa 

fazer o que deseja. Faz e consegue se safar” (ALLEN apud BJÖRKMAN, 1995, p. 

223). 

Em Crimes e pecados, Woody Allen discute de maneira aberta a conflituosa 

relação de uma de suas personagens com a religião e a moral que lhe é intrínseca. É 

verdade que em Memórias ou em Hannah e suas irmãs esse tema também merece 

atenção do diretor, mas sua abordagem se dá sempre pelo viés do humor. Já em 

Crimes e pecados, há um conflito muito mais nebuloso entre Judah e a criação judaica 

que recebera na infância. Aqui também podemos tratar da dicotomia liberdade-

aprisionamento se compreendermos a religião como um conjunto de normas que 

servem de guia para o modo de ser e estar no mundo. Ao revisitar a casa em que 

morara quando criança, Judah relembra e se transporta para um jantar no qual seus 

familiares discutem a existência de Deus e a moral religiosa. Ainda atormentado pela 

morte de Dolores, o médico questiona os presentes:  

 
__ E se um homem comete um crime... se ele... se ele mata? 
__ Acabará sendo punido. 
__ Digo que, se ele pode fazer e escapar impune e escolher não se incomodar 
com a ética, é um homem livre. Lembrem-se: a história é escrita pelos 
vencedores. Se os nazistas tivessem vencido, as futuras gerações veriam a 
Segunda Guerra de modo bem diferente. (CRIMES..., 1989, cap. 11) 

 

A primeira resposta, daquele que parece ser o patriarca da família, é 

aparentemente determinista e exprime a crença religiosa de que a punição divina 

incide sobre aqueles que cometem um ato contra a vida. A tia de Judah, porém, lhe 

apresenta outra possibilidade. Na sua visão, se esse homem não se importar com a 
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ética, pode-se considerar livre, pois o que importa, de fato, é que os vencedores 

contarão a História. Ao que parece, Judah encontra-se atormentado pelo crime do 

qual fora mandante e busca alguma resposta em seu passado. Assim como 

Raskólnikov, a personagem de Woody Allen sofre as consequências psicológicas por 

ter sido responsável pela eliminação de uma vida. Entretanto, o desfecho da narrativa 

de Crimes e pecados, como já apontei, evidencia uma diferença fundamental entre 

Dostoiévski e Woody Allen. Embora problematizem com igual seriedade o crime e o 

castigo do qual o sujeito não pode ser ver livre a priori, na obra do escritor russo 

Raskólnikov se arrepende e, ao fim do romance, encontra uma espécie de redenção 

divina. Para Judah, não há redenção possível, porquanto sua consciência, pouco a 

pouco, apaga o remorso e culpa sentidos pelo crime. Assim, a fala da tia de Judah, 

que na verdade é a própria imaginação da personagem (aquilo que ela deseja 

escutar), parece fazer muito mais sentido que à do patriarca da família. Na condição 

de um importante médico, branco e rico, um verdadeiro privilegiado, Judah tem 

consciência de que é um “vencedor”, e de que ele tem a pena à mão para escrever a 

própria história. 

Finalmente, em Crimes e pecados, a liberdade estética que estrutura a 

narrativa não passa despercebida ao espectador e merece nota. Além da história de 

Elliot, acompanhamos, paralelamente, a vida de Cliff Stern, a personagem a quem 

Judah contará o seu “roteiro” em uma das cenas finais do filme. Cliff é um produtor de 

documentários que se vê obrigado a rodar a biografia do cunhado que tanto detesta: 

Lester, um famoso produtor de TV. Diferentemente do clima sério e pesado que toma 

conta da trama quando estamos diante das cenas que narram a vida de Judah, 

acompanhamos o cotidiano de Cliff com um sorriso no rosto. Logo, a trama de Woody 

Allen pode ser classificada como um bem-acabado exemplo de comédia-dramática, 

uma vez que o diretor une os dois gêneros em um mesmo roteiro. Apenas ao fim da 

narrativa os dois polos se encontram. Por isso, a cena do diálogo entre Cliff e Judah 

não é importante unicamente pela confissão que este faz a um desconhecido, mas 

por sintetizar a união entre dois extremos. Na verdade, essa cena aponta para uma 

simbiose que parece caracterizar o modo de ver o mundo de Woody Allen e, 

consequentemente, o argumento central de grande parte de seus filmes. Para o 

diretor, os opostos não são tão diferentes quanto aparentam à primeira vista. Se não 

é possível enxergar a vida e o drama de Judah como uma comédia, é no mínimo 

interessante perceber o quão irônico pode ser a situação de um sujeito que, embora 
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tenha cometido um crime absolutamente condenável, prospera cada dia mais. Quanto 

a Cliff, a despeito das sucessivas peripécias cômicas de sua vida, é notável que nela 

o drama também se faça presente, porquanto a personagem se enxerga como um 

artista, mas é obrigada a “vender-se” para sobreviver.  

Em uma de suas obras mais conhecidas, A teoria do romance, Georg Lukács 

afirma que o herói romanesco está sempre à procura de. Poderíamos expandir a 

afirmação do teórico húngaro e dizer que as grandes personagens de ficção, todas 

elas, empreendem a mesma busca. O que procuram? A liberdade sob suas diferentes 

manifestações. Até o momento, observamos que nos romances de Dostoiévski e nos 

filmes de Woody Allen, por vezes, essa procura é experimentada até seus limites. As 

personagens, portanto, extrapolam os limites do que se convencionou socialmente 

como racional. Com isso, os artistas em questão demonstram preocupar-se, cada um 

à sua maneira, em debater um assunto que nos provoca desde sempre: o exercício 

pleno da liberdade e suas consequências. Em outros momentos deste trabalho, 

voltaremos forçosamente a esse debate. Por enquanto, aprofundemos nossa 

investigação acerca da profícua relação entre literatura e cinema, isto é, entre os 

romances de Dostoiévski e as leituras que deles fizeram os filmes de Woody Allen. 

 

1.2 O cinema impuro de Woody Allen 
 
podem ficar com a realidade / esse baixo astral / em que tudo entra pelo cano 
/ eu quero viver de verdade / eu fico com o cinema americano (LEMINSKI, 
2013, p. 200). 
 

 
Segundo André Bazin, o conceito de cinema impuro diz respeito às obras que 

não se preocupam em representar nas telas, de forma literal, o enredo original que 

lhes serviu como fonte primária. Nesse sentido, 

 
É absurdo indignar-se com as degradações sofridas pelas obras-primas 
literárias na tela (...). Pois, por mais aproximativas que sejam as adaptações, 
elas não podem causar danos ao original junto à minoria que o conhece e 
aprecia; quanto aos ignorantes, das duas uma: ou se contentarão com o filme, 
que certamente vale por um outro, ou terão vontade de conhecer o modelo, 
o que é um ganho para a literatura (BAZIN, 2018, p. 135).  

 
 

Ora, se nos debruçarmos sobre algumas das melhores adaptações de obras 

literárias para o cinema, perceberemos que a “impureza” de que nos fala Bazin é 

quase uma regra. Provavelmente, isso se deve ao fato de que, por razões óbvias, um 
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filme não comporta a prolixidade de que um romance, por exemplo, pode ser 

constituído. Como adaptar para o cinema Guerra e paz sem ser necessariamente 

“impuro”? A versão realizada por King Vidor em 1956, a despeito de sua extensão 

inabitual para um filme (mais de três horas), jamais poderia reproduzir ipsis litteris o 

romance de Tolstói. O exemplo aqui é propositalmente exagerado, mas não 

precisaríamos de tanto. Mesmo as adaptações de obras menores em extensão 

comumente “editam” a narrativa romanesca a fim de que o enredo, na linguagem 

cinematográfica, se torne realizável. O cinema impuro não é, pois, uma escolha, mas 

um imperativo quando tratamos de adaptações literárias. Em verdade, o conceito em 

si refere-se muito mais a uma tomada de consciência por parte do diretor que objetiva 

fazer a transposição de uma narrativa das páginas para as telas. A consciência de 

que a adaptação de um filme não pode operar com a mesma lógica da literatura é 

importante tanto para quem o realiza, principalmente o diretor, quanto para quem o 

assiste em seu derradeiro estágio, já nas salas do cinema. 

No que concerne à extensa e irregular filmografia de Woody Allen, é preciso 

lembrar que o diretor americano jamais realizou um filme que objetivasse ser, 

literalmente, a adaptação de uma obra literária. Embora diversas de suas películas se 

reportem de modo direto a narrativas muito conhecidas, nenhuma é declaradamente 

uma adaptação. Por esse motivo, a concepção de impureza abordada por Bazin deve 

ser entendida aqui de modo particular. Não caberia afirmar, por exemplo, que o diretor 

de Match point subverte nesse filme a narrativa de Crime e castigo. Na medida em 

que não há intenção explícita de realizar-se adaptação, mas uma leitura do texto-

fonte, devemos pensar no conceito de impureza como sinônimo de liberdade criativa.  

Woody Allen quase sempre gozou de considerável liberdade quando da 

criação de suas obras. Quase sempre, pois sua estreia na direção se deu com um 

filme nonsense, O que há tigresa? (What’s up Tiger Lily? - 1966), em que seu trabalho 

consistiu apenas em editar dois filmes “lado b” japoneses em cima dos quais se fez 

uma nova dublagem em inglês. O resultado é uma história intencionalmente sem 

sentido e confusa, na qual a procura por um microfilme secreto se transforma em uma 

incessante busca pela receita perfeita de salada de ovos. Três anos depois, Woody 

Allen estrearia, de fato, como diretor de cinema em Um assaltante bem trapalhão 

(Take the Money and Run - 1969), filme em que se apresenta ao público também na 

frente das câmeras. Aqui, Allen encarna um papel que seria protótipo para 

praticamente todas as personagens que interpretaria em filmes subsequentes: um 
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sujeito atrapalhado, neurótico e autodepreciativo. Em 1971 e 1972, Woody Allen 

começa a trazer as suas leituras para o cinema. Bananas (Bananas - 1971) e Tudo o 

que você sempre quis saber sobre sexo (mas tinha medo de perguntar) (Everything 

you Always wanted to know about sex * but were afraid - 1972) são, respectivamente, 

releituras de Dom Quixote americano, de Richard Powell, e da obra homônima de 

David Reuben. Ainda não estamos diante de grandes filmes, mas é interessante notar 

como a relação entre literatura e cinema começa cedo na filmografia de Allen, que já 

declarou não ser um grande leitor: “I just got this in the mail one day. Some stranger 

in Brazil sent it and wrote, "You'll like this". Because it's a thin book, I read it. If it had 

been a thick book, I would have discarded it.”10 (ALLEN, 2011). Ao explicar como 

conheceu Memórias póstumas de Brás Cubas, o diretor reitera que o leu unicamente 

“because it's a thin book”. Todavia, sabemos que é um erro primário acreditar 

cegamente em tudo o que diz um artista. Aliás, essa é a voz da qual mais devemos 

desconfiar! Com efeito, a desconfiança se justifica quando observamos o filme no qual 

Woody Allen começa a chamar atenção do público e da crítica como um promissor 

roteirista-diretor: A última noite de Boris Grushenko (Love and Death - 1975). Aqui, 

além de Bergman e Chaplin, os diálogos e cenários escolhidos fazem referências 

evidentes à literatura russa, mais especialmente a Tolstói e Dostoiévski, o que ratifica 

o conhecimento do diretor norte-americano acerca de escritores que tanto o 

influenciariam posteriormente. Comenta o próprio Allen sobre o filme: “Escrevi uma 

história de crime e mistério, mas achei que não era muito boa, por isso coloquei-a de 

lado. Então tive um súbito desejo de fazer uma coisa russa com um tema levemente 

filosófico...” (ALLEN apud BJÖRKMAN 1995, p. 81).  

Se A última noite de Boris Grushenko despertou interesse da crítica pelo 

notável salto de qualidade que Woody Allen dera em relação aos filmes que escrevera 

e dirigira até então, é apenas com a obra seguinte, Noivo neurótico, noiva nervosa11 

(Annie Hall - 1977), que o diretor abandona de vez a comédia “pastelão” e se impõe 

como um artista capaz de deixar sua marca na história do cinema. Como percebe 

Neusa Barbosa, 

 

 
10 Eu recebi pelo correio um dia. Algum estranho do Brasil me mandou e escreveu 'você vai gostar 
disso'. Como é um livro fino, eu li. Se fosse grosso, eu teria descartado. (tradução nossa) 
11 Doravante, ao me referir a este filme, utilizarei seu título original, tendo em vista o extremo mau gosto 
da tradução para o português do Brasil. Naturalmente, as citações que fizeram referência à obra terão 
sua originalidade preservada. 
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Noivo Neurótico... é o que se pode chamar de divisor de águas no trabalho 
do diretor, sem medo de se estar aí recorrendo a um mero chavão. Ficam 
para trás as comédias ligeiras e qualquer cacoete dos tempos da comédia 
teatral. O alter ego cinematográfico encontra uma encarnação 
completamente definida e reconhecível de imediato (BARBOSA, 2002, p. 56). 

 

Acredito ser importante observar a evolução dos filmes de Woody Allen, desde 

O que há tigresa? até o ano de 1977, em que Annie Hall nos apresenta um diretor 

mais maduro e reflexivo, comprometido em discutir o fazer artístico através da arte, 

sem deixar de lado a presença marcante de um humor inteligente que caracterizaria 

a maioria de seus filmes a partir de então. A respeito de Annie Hall, comenta o diretor: 

“Queria dar um passo na direção de filmes mais realistas e profundos (...) ...passei a 

considerar Noivo Neurótico, Noiva Nervosa como o primeiro passo em direção à 

maturidade em certas maneiras de realizar filmes” (ALLEN apud BJÖRKMAN, 1995, 

p.85). Com esse filme, Woody Allen passa a ser levado “a sério”; desde então, sua 

filmografia tem oscilado, a meu ver, positivamente. Apesar de algumas obras de 

qualidade discutível (o que me parece algo perfeitamente aceitável se considerarmos 

a quase obsessão do diretor em realizar um novo filme a cada ano), convém lembrar 

que depois de Annie Hall vieram à luz obras como Manhattan (Manhattan - 1979), 

Memórias (Stardust Memories - 1980), A rosa púrpura do Cairo (1985), Hannah e suas 

irmãs (1986), Crimes e pecados (1989) entre outros. Nesta seção, daremos um salto 

de algumas décadas a fim de observar, especialmente, a proximidade entre Match 

point e Crime e castigo. 

Embora passe ao largo dos humilhados e ofendidos tão caros a Dostoiévski, 

Woody Allen retoma algumas importantes temáticas presentes na obra do escritor 

russo. Para o diretor, interessam os debates filosóficos: a questão da liberdade do 

homem em face de um mundo, possivelmente, sem Deus; a responsabilidade de 

nossas escolhas e a discussão sobre o destino e acaso. Esses são alguns dos temas 

presentes em Match point. No filme, acompanhamos a história de um ambicioso 

instrutor de tênis, Chris Wilton, ex-jogador que se apaixona pela noiva de seu aluno 

particular, Nola Rice. Após se envolver com Nola e vê-la ameaçar sua vida confortável 

ao lado de Chloe, Chris decide matar a amante a fim de manter o status quo de sua 

vida burguesa. Qualquer semelhança com Crimes e pecados não é mera coincidência. 

Em ambas narrativas, o objetivo e os meios encontrados para alcançá-lo são os 

mesmos. Além disso, aquilo que se coloca como barreira no caminho dos 

protagonistas, suas amantes, também é idêntico. O enredo de Crime e castigo, porém, 
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é bastante diverso em aparência, por isso devemos falar em leituras muito mais que 

em adaptações. É esse conceito que gostaria de defender no caso das obras que 

estudamos aqui. 

A leitura cinematográfica pode ser, embora não o seja em sua essência, 

superior à adaptação. Enquanto esta objetiva recontar, com outra linguagem, uma 

história que foi escrita originalmente como romance ou drama, aquela não se prende 

às amarras do enredo original; não se preocupa com possíveis subversões e/ou 

impropriedades quanto à narrativa de que se alimenta: “subversão” é uma qualidade 

que lhe é própria. Não se trata, porém, de afirmar que as leituras cinematográficas 

são necessariamente superiores às adaptações (vide o caso do já citado Crime e 

castigo, de Lev Kulidjánov), mas de compreender que a leitura é um ato de liberdade 

através do qual cada indivíduo constrói uma nova história baseada em suas 

experiências e vivência de mundo. Ainda que a adaptação também passe pela 

subjetividade de quem a realiza, portanto também é necessário falarmos aqui da 

leitura empreendida pelo sujeito, ela não tem o compromisso imediato com a 

liberdade, subordinando-se, quase sempre, ao texto-fonte que lhe originou. Caso não 

tenha apreciado a adaptação a que assistiu, um espectador de cinema menos 

experimentado não hesitará em apresentar sua justificativa: não gostou da obra por 

conta de sua infidelidade em relação à narrativa original, ao livro, cuja riqueza de 

detalhes lhe parecera muito mais interessante; as características psicológicas das 

personagens, muito mais desenvolvidas. 

Como já observamos, as obras de Woody Allen apresentam uma leitura 

particular de Dostoiévski, especialmente de Crime e castigo, e fazem parte de um 

conjunto de filmes que podemos chamar de leituras cinematográficas. Match point é, 

provavelmente, uma das leituras mais explícitas do diretor, na qual as referências 

saltam aos olhos daqueles que conhecem o romance/escritor a que se faz alusão. 

Mas seria possível “atualizar” as discussões que Dostoiévski apresenta em Crime e 

castigo? Como fazê-lo tendo em vista épocas tão distantes? Para responder a essas 

perguntas, devemos lembrar que Dostoiévski é um escritor por excelência filosófico, 

preocupado em discutir questões que extrapolam o tempo-espaço, isto é, que dizem 

respeito aos seres-humanos pretéritos e futuros. Isso significa dizer que o romance 

dostoievskiano aborda temáticas que existiam muito antes da obra de Dostoiévski vir 

ao mundo, e que continuam atuais após a sua morte. Por isso, é perfeitamente 

plausível que elas sejam retomadas por Woody Allen em pleno séculos XX-XXI, o que 
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faz parecer algo estranho falar em “atualização”, uma vez que, em grande medida, as 

problemáticas permanecem inalteradas em sua essência, ainda que se revistam de 

diferentes configurações contemporâneas.  

Por se tratar de leitura e não uma adaptação de Crime e castigo, nossa análise 

acerca de Match point deve ter como norte a discussão dos elementos intrínsecos que 

compõem os argumentos principais das narrativas, o que nos ajudará a compreender 

de maneira mais proveitosa o percurso quase trágico dos protagonistas. Senão, 

vejamos. Enquanto a vida de Raskólnikov se deteriora pouco a pouco a partir do crime 

cometido, a de Chris prospera no plano das aparências. Por outro lado, a redenção 

alcançada pela personagem de Dostoiévski é diametralmente oposta à angústia e 

culpa que acompanham Chris até a última cena de Match point. Raskolnikov tem um 

motivo filosófico para cometer o crime; Chris, um motivo pragmático. Assim como 

Judah em Crimes e pecados, o protagonista de Match point precisa garantir a 

estabilização de sua vida social. O assassinato de Chris pode ser lido, pois, como uma 

metáfora, representativa das inúmeras concessões que fazemos em nossas vidas 

para preservarmos o conforto de uma existência supostamente feliz. Chris sustenta 

uma mentira, enquanto Raskólnikov prefere enfrentar a verdade e pagar o preço 

necessário por ela. 

Importante lembrar que a concepção de mundo dos artistas determina, em 

alguma ou em grande medida, o caráter ideológico de suas obras, a despeito de estas 

possuírem sua independência quando não são produzidas com objetivos 

exclusivamente panfletários. Assim, é natural que em Dostoiévski, um cristão 

ortodoxo, o perdão e a redenção sejam apresentados ao leitor como uma saída 

possível, não de fuga, mas de enfrentamento do castigo que o sujeito deve suportar; 

de igual maneira, também é absolutamente trivial que nas obras do agnóstico Woody 

Allen os sujeitos terminem “bem”, mas sufocados pela culpa, impossibilitados de 

vislumbrar um perdão divino que lhes possa servir como consolo ou redenção 

espiritual.  

É verdade que as diferentes formações ideológicas de Dostoiévski e Woody 

Allen se fazem notar em suas obras. Entretanto, independentemente da religiosidade 

marcante nos romances do escritor russo, não podemos esquecer que Dostoiévski 

fora preso quando jovem por flertar com grupos revolucionários socialistas, que 

certamente não tinham grande apreço por quaisquer religiões. Posteriormente, 

Dostoiévski se tornaria um cristão ortodoxo, mas não são poucos os romances em 
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que a existência de Deus é posta em xeque, em que a generosidade cristã se encontra 

ao lado da ambição mundana do homem e de sua sede pelo poder. Memórias do 

subsolo e Os demônios são exemplos imediatos de obras que lançam luz sobre essa 

dicotomia. Em Crime e castigo, é possível percebê-la na figura do próprio 

protagonista. Raskólnikov é um jovem de inteligência singular, mas impressionado 

pelas teorias que eram debatidas na Rússia à época. Na condição de intelectual, ele 

elabora uma teoria segundo a qual aos homens extraordinários tudo é permitido. É 

para prová-la a si mesmo que assassina a velha usurária. Quando comete o 

assassinato, é lógico imaginarmos que Raskólnikov não cria em Deus. Após o ato, o 

martírio que o atormenta lhe conduz, gradativamente, a uma percepção diversa da 

existência divina. Sem dúvida, uma das cenas mais marcantes da obra é o momento 

em que Raskólnikov pede que Sônia, uma jovem prostituta, leia o trecho da bíblia que 

trata da ressureição de Lázaro. Aqui, Dostoiévski reproduz literalmente o discurso 

bíblico, intercalando-o com as sensações experimentadas por Sônia enquanto esta 

faz a leitura; é quase uma “conversão” de Raskólnikov, que pouco antes afirmara: 

“...pode ser que Deus absolutamente não exista” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 332). Ao 

trazer a história de Lázaro à narrativa, Dostoiévski destaca a ressureição como 

metáfora. Com isso, sugere que só a “morte” de Raskólnikov pode livrá-lo da tormenta 

que passou a experimentar a partir do assassinato de Aliena e sua irmã Lisavieta. 

Match point apresenta uma visão muito mais negativa em relação à existência. 

Em nenhum momento a “ressurreição” parece ser uma via possível para Chris. Assim 

como já ocorrera em Crimes e pecados, Woody Allen se coloca novamente em um 

polo oposto ao de Dostoiévski. Para o diretor, o ser humano escolhe o caminho mais 

fácil, que mais lhe convém, que melhor atende às suas necessidades imediatas. Por 

essa razão, Judah e Chris, embora atormentados pelos crimes que cometeram, não 

se entregam, sequer cogitam fazê-lo. A concepção cristã conduz a narrativa 

dostoievskiana, enquanto a filosofia niilista parece respaldar as ações das 

personagens de Woody Allen. Recordemos, porém, que o fato de uma visão cristã de 

mundo estar por trás da narrativa em nada interfere na dinâmica perversa de uma 

personagem como Raskólnikov, cujas ideias flertam diretamente com uma visão 

niilista e, por consequência, contestadora da existência. Na verdade, em Dostoiévski 

o ser-humano é decisivamente contraditório. E, embora Woody Allen também 

apresente a contradição humana em seus filmes, a diferença fundamental em relação 

ao escritor russo parece ser o resultado da “equação”, porque a visão de mundo 
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presente nos filmes de Woody Allen é notadamente pessimista. Aqui, caberia nos 

perguntarmos qual das duas concepções seria a mais realista, isto é, a mais próxima 

daquilo que experimentamos em nossas vidas cotidianas. Contudo, a resposta a essa 

pergunta não poderia deixar de ser partidária, razão pela qual ambas podem estar 

corretas ou equivocadas, a depender dos valores e visão de mundo daqueles que 

leem as obras literárias de Dostoiévski e assistem aos filmes de Woody Allen.  

O negativismo, realista ou não, presente em Match point pode ser verificado 

em muitas obras de Woody Allen. Trata-se de um modo de enxergar o mundo 

característico da cinematografia do diretor. O debate sobre a existência ou não de um 

Deus responsável pelo destino dos homens é um exemplo insistente. A personagem 

que discute esse tema de maneira mais interessante é Mickey Sachs (interpretado 

pelo próprio Woody Allen) em Hannah e suas irmãs. Entretanto, nem sempre é o 

negativismo que “triunfa”. No filme, Sachs, um judeu de nascimento, procura em 

diversas religiões uma resposta satisfatória para sua existência; quer acreditar em 

Deus para que a vida possa ter algum sentido: “Faço qualquer coisa [para acreditar 

em Deus]. Pinto até ovos de páscoa. Preciso de provas. Se não acredito em Deus, 

acho que a vida não vale a pena” (HANNAH..., 1985, cap. 12). Nenhuma religião, 

porém, parece responder aos seus questionamentos. Para Sachs, a religião é uma 

espécie de “produto” criado pelo homem, o que é representado pela cena em que a 

personagem retira da sacola de compras objetos religiosos, pão e... maionese! A 

disposição das “mercadorias” sobre a mesa as coloca em pé de igualdade, ratificando 

a visão cética da personagem. No ápice de seu conflito existencial, Sachs decide pôr 

termo a seus dias, pois acredita que essa seria a única maneira de se ver livre da 

angústia alimentada pela eterna dúvida a respeito da existência de Deus. Sachs 

fracassa em seu intento, sai à rua e entra em um cinema: 

 
Entrei em um cinema. Nem sabia qual era o filme. Precisava de um tempo 
para pensar... botar o mundo em uma perspectiva racional. Subi para o 
balcão e me sentei. Já havia assistido àquele filme várias vezes desde a 
infância e sempre adorava. Comecei a prestar atenção e a me envolver no 
filme. Daí, comecei a pensar: “como pôde pensar em se matar? Que 
estupidez! Veja essas pessoas na tela. São engraçadas. E se o pior for 
verdade? Deus não existe e só se vive uma vez. Não quer viver essa 
experiência? Não é tão chato assim!”. Pensei que deveria parar de procurar 
respostas que nunca encontraria e curtir a vida enquanto durasse. E o 
depois? Quem sabe? Talvez exista algo, ninguém sabe. “Talvez” é um fio 
muito fino para nos apoiarmos mas é o que temos. Então, relaxei e comecei 
a curtir o momento. (HANNAH..., 1985, cap. 12) 
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Trata-se de uma das cenas mais interessantes do filme e, provavelmente, 

uma das mais significativas da filmografia de Woody Allen. Aqui, a personagem 

encontra na arte o sentido da vida. Já vimos que esse tema fora discutido por Woody 

Allen, sob perspectiva semelhante, em A rosa púrpura do Cairo, mas em Hannah e 

suas irmãs ele é literalmente verbalizado por Sachs, que se dá conta de que vale a 

pena viver por um único momento de alegria. A dúvida sobre a existência ou não de 

Deus passa a ser algo secundário diante da possibilidade de se experimentar o lado 

positivo da vida, nesse caso simbolizado pelo cinema. Portanto, o pessimismo tão 

presente nas obras de Woody Allen nem sempre se faz vencedor. Em Hannah e suas 

irmãs, pois, temos um exemplo interessante de como Allen também pode ser, por 

vezes, uma espécie de “pessimista alegre”. 

Em Match point e Crime e castigo, já observamos que é possível notar um 

percurso quase trágico das personagens, o que se relaciona diretamente às diferentes 

concepções de mundo, positivas, negativas e/ou realistas, que estão por trás das 

narrativas de Dostoiévski e Woody Allen. Para compreendermos melhor esse 

percurso, é necessário recorrermos a Aristóteles e, consequentemente, às suas 

considerações sobre a tragédia. Não obstante investiguemos neste trabalho romances 

e filmes, gêneros muito distantes da época em que Aristóteles escreveu sua Poética, 

as postulações do filósofo grego também se mostram válidas para nossa análise, uma 

vez que elas se tornaram, ao longo do tempo, referências fundamentais para a 

compreensão das manifestações da arte em suas mais diversas representações e 

linguagens. É forçoso ressaltar, porém: não se trata de observar um romance ou um 

filme como se uma tragédia fosse, mas de neles perceber um percurso trágico. 

Acredito que podemos verificar esse percurso tanto em Match point quanto em Crime 

e castigo, mesmo que haja uma diferença significativa no que diz respeito ao desfecho 

das narrativas, já que na obra de Dostoiévski o epílogo indica a redenção de 

Raskólnikov, ao passo que no filme de Allen o silêncio denota o vazio, o nada absoluto 

em que se transformou a vida de Chris. 

Ao tratar das características do mito (entenda-se narrativa em um sentido 

amplo), Aristóteles afirma que é 
 

... é necessário que um mito bem estruturado seja antes simples do que 
duplo, como alguns pretendem; que nele se não passe da infelicidade para 
a felicidade, mas, pelo contrário, da dita para a desdita; e não por malvadez, 
mas por algum erro de uma personagem, a qual, como dissemos, antes 
propenda para melhor do que para pior (ARISTÓTELES, 1991, p. 212) 
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Em certo sentido, o que o filósofo grego descreve na passagem em destaque 

é uma característica que nos habituamos a encontrar nos grandes romances 

(sobretudo o romance burguês), gênero que mantém relação próxima com a tragédia. 

Ora, assim como nos dramas a que Aristóteles faz menção em sua obra (Édipo Rei, 

por exemplo), nas narrativas romanescas a mudança de estado das personagens é 

um imperativo comparável apenas à necessidade de que tal mudança aponte para o 

“infortúnio”, ou seja, para uma espécie de “castigo”. Como exemplo, poderíamos citar 

inúmeros romances das mais diversas nacionalidades literárias. Para ficarmos apenas 

em um bastante conhecido, recordemos a derradeira cena de O vermelho e o negro, 

em que Mathilde de La Mole carrega, altiva, a cabeça de Julien Sorel, seu amante que 

fora guilhotinado por atentar contra a vida de Sra. de Rênal. Conquanto dramática, 

essa é uma das mais belas cenas da literatura francesa, e evidencia a capacidade da 

arte de transformar o trágico em belo. Por sua vez, as obras de Dostoiévski, 

especialmente alguns dos grandes romances de sua fase madura, contrariam 

parcialmente a concepção aristotélica, haja vista que a redenção de Raskólnikov 

parece apontar para algo muito próximo da felicidade, uma mudança positiva. De toda 

forma, é preciso lembrar que tais obras são quase exceção dentro daquilo que 

costumamos chamar de grandes clássicos da literatura universal. Devemos 

reconhecer, pois, que a concepção aristotélica é, de fato, predominante no gênero 

romance.  

Em relação ao cinema, a presença do “infortúnio” na narrativa deve ser 

considerada com maior atenção. Nesse caso, trata-se de uma manifestação artística 

por trás da qual opera, quase sempre, uma indústria cujo maior interesse é que o filme 

alcance considerável sucesso de público. Em geral, uma obra cinematográfica não 

pode se dar ao luxo de não se preocupar com a rentabilidade financeira que ela 

pode/deve produzir após seu lançamento. Por esse motivo, grande parte dos filmes 

norte-americanos, notadamente os hollywoodianos, caminham na contramão da 

concepção narrativa proposta por Aristóteles. Na medida em que objetiva ser uma arte 

muito mais “palatável” que a literatura, portanto muito mais fácil de ser consumida, o 

cinema (ou certo tipo de cinema) está atento àquilo que ambiciona seu espectador, 

motivo pelo qual é quase prosaica a presença do happy end. Por extensão, é a mesma 

lógica que condiciona as famosas novelas da televisão brasileira. Por maiores que 
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sejam os dissabores experimentados pelos protagonistas, sabemos que no final todos 

serão recompensados pelo destino, que deverá ser necessariamente venturoso. 

A cinematografia de Woody Allen parece caminhar em cima de uma linha 

tênue em relação ao desfecho da vida das personagens e, por conseguinte, das 

narrativas. Diferentemente do caráter novelesco de muitas obras hollywoodianas, que 

forçosamente terminam “bem”, nos filmes de Allen, quando há um desfecho positivo, 

este se dá de maneira sutil e, portanto, mais próxima do que podemos chamar de 

realidade. É o caso de Meia-noite em Paris (Midnight in Paris – 2011), em que o 

escritor Gil Pender desfaz o noivado e descobre nas ruas de Paris um improvável 

amor; já na cena final de Annie Hall, Alvy Singer reflete sobre o fim de sua relação 

com Annie, para concluir que os relacionamentos são “irracionais, loucos e absurdos”. 

Contudo, Woody Allen também soube construir narrativas que se coadunam com 

aquilo que propõe Aristóteles: a personagem vivencia uma trajetória de ascensão e 

queda, e o desfecho é trágico ou perto disso. Em Match point, Chris consegue tudo o 

que ambicionara material e socialmente, mas permanece até o último instante da 

narrativa atormentado pelo crime que cometera. Nesse sentido, seu percurso pode 

ser considerado verdadeiramente trágico. Em uma das cenas finais do filme, não 

parece ser um mero acaso que, ao ser confrontado pelas duas mulheres que 

assassinara, Chris se justifique com as palavras de Sófocles: “Sófocles disse: ‘jamais 

ter nascido pode ser a maior dádiva de todas’” (MATCH..., 2005, cap. 11). 

Possivelmente, jamais ter nascido é o que Édipo desejou ao saber que a mulher que 

tanto amava era sua mãe. Esse sentimento singular de tristeza e angústia também é 

experimentado pela personagem de Woody Allen. Afinal, se as mulheres com quem 

fala existem apenas em sua imaginação, é a si mesmo que Chris revela o desejo 

reprimido de não existir.  

Se a narrativa construída por Woody Allen em Match point em muitos aspectos 

se difere daquela que lemos em Crime e castigo, isso apenas corrobora a ideia de que 

o diretor americano faz, de fato, uma leitura “impura” do romance nas telas do cinema. 

Mais que uma leitura de Dostoiévski por parte de Woody Allen, é interessante pensar 

Match point como uma releitura que o diretor faz de sua própria obra. Já vimos que a 

temática do “crime perfeito” aparecera em Crimes e pecados, filme que antecede 

Match point em quase dezesseis anos. Não seria despropositado, portanto, falarmos 

aqui de uma “impureza de ideias”, haja vista que o diretor retoma, sob nova 

perspectiva, um tema que lhe servira como argumento principal em outra narrativa. 



55 
 

Se isso o fez, é provável que não tenha ficado de todo satisfeito com o resultado obtido 

quando do primeiro filme; é como se ainda houvesse algo a dizer. Com efeito, embora 

Crimes e pecados e Match point se assemelhem em diversos aspectos, sobretudo em 

relação à morte de amantes que atrapalham a vida confortável dos protagonistas 

Judah e Chris, há diferenças notáveis que merecem nossa atenção. 

Em Crimes e pecados, Judah representa, de forma contundente, os valores 

morais de uma sociedade conservadora no fim de uma era importante para o mundo. 

Mesmo que grande parte da filmografia de Woody Allen dê pouca atenção a aspectos 

históricos e políticos, concentrando-se, principalmente, na observação das relações 

entre os indivíduos, é impossível pensar quaisquer narrativas fora da História. Por 

isso, não esqueçamos que Crimes e pecados é de 1989, o ano do “fim da História”, 

em que o mundo viu a queda do muro de Berlim e, por extensão, o início do fim da 

Guerra Fria. Aparentemente, o american way of life, que se consolidara com a ajuda 

da dicotomia que então separava o mundo em duas metades, havia vencido. 

Entretanto, qual fora o custo dessa vitória? Aliás, esse “modo de ser”, essencialmente 

individualista e meritocrático, seria justo e verdadeiro? Ao desnudar a intimidade de 

um aparente “vencedor” da sociedade capitalista estadunidense, representante fiel do 

“estilo de vida americano”, Crimes e pecados revela que, amiúde, as práticas que 

condicionam e sustentam a “vitória” são escusas e mesquinhas. Ao vermos que 

Judah, apesar de seus crimes, permanece intocável, damo-nos conta da iniquidade 

existente à nossa volta. Assim, parece-me injusto considerar a filmografia de Woody 

Allen “alienada”, mesmo que o próprio diretor assuma que pouco se interessa por 

discussões de caráter político em seus filmes: “Não quero fazer um filme político, 

porque sinto sempre que há melhores diretores do que eu para este trabalho. Estou 

mais interessado em outros problemas, questões psicológicas” (ALLEN apud 

BARBOSA, 2002, p. 180). Em verdade, todo discurso é historicamente condicionado 

e, por isso, não pode deixar de ser, em última instância, político. 

Em grande parte da filmografia de Woody Allen, é interessante notar como o 

diretor opera com uma lógica inversa daquela que serve de estrutura elementar às 

fábulas, nas quais a presença de uma moral edificante é um imperativo tão elementar 

quanto a necessidade de se punir o mal, visto que o bem deve ser ensinado e passado 

adiante. Em Crimes e pecados, o mal triunfa, como é reconhecido pelo próprio Judah 

em uma das cenas finais do filme que observamos na primeira seção deste capítulo. 

Talvez a única moral seja a completa ausência de moral. A verdadeira face do 
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american way of life é revelada. Para se alcançar o sucesso nessa sociedade, pode-

se infringir quaisquer regras, o que faz parte do jogo de aparências. Naturalmente, 

essa “infração” só é permitida aos “privilegiados”, aos homens extraordinários, 

àqueles a quem “tudo é permitido”. 

A despeito da semelhança temática, Crimes e pecados e Match point se 

diferem, e aqui se trata de uma diferença fundamental, pelo fato de apresentarem 

protagonistas em situações muito distintas. Chris não é um rico e bem-sucedido 

profissional, mas um irlandês, ex-jogador de tênis, que tenta ganhar a vida em outro 

país, uma nação que também adotou, em grande medida, o estilo de vida americano 

como norte principal. Se em Crimes e pecados vemos o que Judah precisa fazer para 

preservar a sua vida privilegiada, em Match point somos testemunhas do processo de 

ascensão do indivíduo que escolheu “vencer” a qualquer preço. Por essa razão, Match 

point é uma narrativa ainda mais crítica à fórmula de felicidade que, parece, ganhou 

força desde as primeiras décadas do século passado. Para alcançá-la e vivenciá-la, o 

indivíduo está disposto a toda sorte de concessões, mesmo que estas entrem em 

conflito com aquilo que ele aprendera como moral universal. 

Se a ambição e o desejo de pertencer à alta sociedade unem as personagens 

de Match point e Crimes e pecados, Chris e Raskólnikov se assemelham por sua 

juventude e origem humilde. No filme de 2005, portanto, estamos diante de um 

protagonista muito mais próximo do “modelo” que Woody Allen encontrou no romance 

de Dostoiévski. Aqui, podemos retomar a discussão das adaptações cinematográficas 

ou, no caso das obras que investigamos, das leituras que uma obra fílmica pode 

realizar de uma narrativa em prosa. Além das semelhanças e diferenças entre as 

narrativas no que diz respeito ao tema de que tratam, o que temos visto até o 

momento, também é possível observar as aproximações e distanciamentos de caráter 

estrutural entre as obras.  

Em seu livro de ensaios O romancista ingênuo e sentimental, Orhan Pamuk 

apresenta alguns dos principais aspectos do romance e investiga as possibilidades 

técnico-discursivas exclusivas do gênero. O escritor turco discorre sobre o que o 

romance diz e a maneira particular como o faz. Para ele, o romance é, de fato, o mais 

bem-acabado dos gêneros literários: “Um romance é uma segunda vida” (PAMUK, 

2011, p. 9). Tão importante quanto aquilo que é dito em um romance, é o modo como 

se diz. Compreender esse processo é fundamental para, em um momento posterior, 
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esclarecermos cada vez mais as particularidades da construção narrativa 

cinematográfica.  

 
O fato é que praticamente não existe um procedimento narrativo e visual 
descrito nos manuais de cinema ou nas histórias do filme que não tenha sido 
programado e utilizado pelos romancistas muito antes do surgimento do 
primeiro metro de película. (MITERRAND, 2014, p. 14) 

 
 

Como afirma Miterrand, a despeito das inovações singulares que o cinema 

logrou à arte moderna, um filme bebe diretamente das fontes literárias, mais 

particularmente do romance. Daí a importância de se compreender minimamente a 

estruturação da narrativa romanesca, a “segunda vida” à qual somos apresentados 

ao folhear as primeiras páginas de um livro. De fato, muitos são os procedimentos 

técnicos que a narrativa cinematográfica toma emprestado do romance. 

Particularmente em relação ao romance dostoievskiano, porém, é importante dizer o 

quanto a sua narrativa paga tributo a uma outra manifestação artística, muito anterior 

ao cinema e ao romance: o teatro. Não são poucos os estudiosos que o perceberam. 

Em seu Problemas da poética de Dostoiévski, Bakhtin dedica uma seção ao estudo 

do diálogo na obra romanesca do autor de Memórias do subsolo. Para o crítico russo, 

“nos romances de Dostoiévski tudo se reduz ao diálogo (...) Tudo é meio, o diálogo é 

o fim” (BAKHTIN, 2013, p. 293); por seu turno, B. Griftsov afirmava, décadas atrás, 

que “hoje, a ideia de que Dostoiévski, mesmo contra a sua vontade estética, tornou-

se um profundo dramaturgo, dificilmente pode parecer a alguém nova e ousada”. 

(GRIFTSOV apud VÁSSINA, 2008, p. 58). A dramaturgia presente na literatura de 

Dostoiévski certamente merece atenção especial; por isso, dela tratarei de modo mais 

detido no próximo capítulo. Por ora, a menção se deve ao fato de que essa 

característica marcante nos romances dostoievskianos os aproxima ainda mais de 

uma narrativa cinematográfica, que, em linhas muito gerais, opera com uma lógica 

que põe em primeiro plano o diálogo entre as personagens; ou entre as personagens 

e o mundo à sua volta, isto é, a autoconsciência que elas externalizam através de um 

discurso que se direciona ao espectador.  

Assim como o cinema se apropria das técnicas narrativas empregadas em um 

romance, assim também o romance, após a difusão do cinema no século passado, 

passou a apropriar-se de técnicas que, à primeira vista, foram criadas pelos cineastas. 

Ora, tal percepção, segundo Bazin em texto da década de 1950, é um lugar comum: 
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“Se a crítica deplora frequentemente os empréstimos que o cinema faz à literatura, a 

existência da influência inversa é geralmente tida tanto por legítima quanto por 

evidente” (BAZIN, 2018, p. 130). Contemporaneamente, seria ainda mais trivial notar 

essa relação de empréstimo entre literatura e cinema, muito embora nem sempre as 

tentativas de inovação narrativa se traduzam em obras de notável qualidade estética. 

Todavia, é claro que, no caso deste estudo, não é possível, por razões temporais 

óbvias, falar em empréstimo da literatura dostoievskiana em relação ao cinema. 

Teremos de caminhar no sentido inverso e observar os possíveis empréstimos entre 

romance e cinema, mas sempre tendo como ponto de partida o primeiro. 

Um dos empréstimos mais evidentes que o cinema toma em relação ao 

romance é a presença de um narrador, responsável por apresentar a história para 

além dos diálogos entre as personagens. Também encontramos esse recurso, mas 

de modo diverso, no texto teatral. As rubricas (ou didascálias) servem como espécie 

de direcionamento para a peça; elas revelam como o dramaturgo gostaria que o diretor 

e os atores montassem/interpretassem determinada cena. No romance ou em um 

filme, é possível integrar os comentários do narrador, onisciente ou não, ao enredo. 

Trata-se de um recurso prosaico em uma narrativa de terceira pessoa, mas que foi 

incorporado por muitos cineastas em filmes célebres: Crepúsculo dos Deuses (Sunset 

Boulevard - 1950), Taxi Driver (Taxi Driver - 1976), Apocalipse Now (Apocalipse Now  

- 1979), Cassino (Casino - 1995), Transporting (Transporting  - 1996) e Clube da Luta 

(Fight Club - 1999) são alguns exemplos interessantes. Nesses filmes, as 

observações feitas pelos narradores podem originar-se da voz de uma das 

personagens ou mesmo de um narrador onisciente responsável por “apresentar” a 

história ao espectador: a voiceover, se quisermos utilizar uma linguagem 

cinematográfica. Não são poucos os filmes de Woody Allen que adotam esse recurso. 

Normalmente, são as próprias personagens que tecem considerações a respeito de 

um tema central na narrativa. Em Match point, é de grande importância a cena inicial 

em que nos é apresentada uma metáfora sobre a vida:  

 
O homem que disse “prefiro ter sorte a ser bom” entendeu o significado da 
vida. As pessoas temem ver como grande parte da vida depende da sorte. É 
assustador pensar como boa parte dela foge do nosso controle. Há 
momentos em que a bola bate no topo da rede e, por um segundo, ela pode 
ir para o outro lado ou voltar. Com sorte, ela cai do outro lado e você ganha. 
Ou talvez não caia e você perca. (MATCH..., 2005, cap. 1) 
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Enquanto essa voz, ainda desconhecida do espectador, apresenta sua visão 

de mundo, que imputa ao acaso a responsabilidade por grande parte de nossa 

existência, observamos o vai-e-vem de uma bola de tênis em frente à rede. Nesse 

caso, estamos diante de uma particularidade que é própria do cinema: a possibilidade 

de narrar e ilustrar essa narração concomitantemente, o que, por óbvio, não é possível 

no romance tradicional. No “mundo” do cinema, o recurso do voiceover é comumente 

associado à preguiça ou mesmo incompetência por parte de um diretor incapaz de 

contar uma história “apenas” através dos diálogos e imagens. Tratar-se-ia de uma 

“muleta” que transformaria o filme em uma mera transposição de texto às telas. Essa 

crítica parece ressoar, sobretudo, em direção às adaptações cinematográficas de 

contos ou romances. De fato, é compreensível que o diretor responsável por uma 

adaptação se sinta instigado a reproduzir, parcial ou literalmente, trechos do texto 

original que lhe serve de fonte primária para a realização do filme, e que para isso se 

valha do voiceover. Quando tal é utilizado de maneira despropositada, o resultado 

pode realmente soar artificial. Contudo, nos filmes de Woody Allen há uma 

intencionalidade por trás desse recurso notadamente literário. Como veremos na 

próxima seção deste capítulo, sua filmografia é por excelência literária. Dessa forma, 

o que poderia parecer a outros diretores um insulto, a comparação da estrutura de um 

filme à de um romance, para Woody Allen é apenas uma constatação óbvia de algo 

que é intrínseco às suas obras. Em Vicky Cristina Barcelona (Vicky Cristina Barcelona 

– 2008), conhecemos boa parte da vida das personagens através da voz de um 

narrador. Nesse filme, o uso do voiceover é um recurso essencial, sem o que a história 

talvez não pudesse existir como a conhecemos. 

Ainda sobre o trecho de Match point em destaque, resta uma particularidade 

interessante que merece ser observada. Apesar de o filme nos apresentar a história 

de Chris de maneira indireta, isto é, em “terceira pessoa”, tal como o fazem os 

romances cujo narrador é uma espécie de Deus que a tudo vê e a todos observa, é a 

voz da própria personagem quem transmite um dos argumentos centrais que servirá 

como norte para a narrativa de sua vida que passamos a acompanhar. Sem dúvida, 

trata-se de um aperfeiçoamento do recurso do narrador literário, ou melhor, uma 

adaptação dele. Assim, cria-se um expediente singular no cinema. Em Beleza 

americana (American Beauty – 1999), filme dirigido por Sam Mendes e escrito 

por Alan Ball, o voiceover também é utilizado de maneira original na cena de abertura. 

Através da voz de Lester Burnham, sabemos que ele estará morto em menos de um 
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ano. No entanto, assim como ocorre em Match point, não é a personagem que narra 

a história; qual uma peça de teatro, não há qualquer narrador aparente.  

Outra característica das obras cinematográficas tomada de empréstimo dos 

romances é a decupagem da narrativa. Ora, grande parte dos livros que hoje lemos 

eram publicados em revistas, periódicos ou folhetins. Por isso, tornava-se imperativo 

que o escritor soubesse “repartir” sua história, de modo tal que o leitor fosse sempre 

alimentado pelo desejo de ler sua continuação. Crime e castigo, por exemplo, foi 

publicado pela primeira vez em capítulos, na revista Mensageiro Russo (Rússki 

Véstnik). No cinema, a decupagem de cenas é fundamental para conferir o ritmo 

desejado pelo diretor à narrativa. Crimes e pecados é um exemplo de filme no qual a 

escolha do que se vai contar e quando fazê-lo ganha amplas dimensões. Enquanto 

espectadores, somos apresentados a duas histórias paralelas, a dois protagonistas 

que, aparentemente, nada têm a ver um com o outro. Como já observamos, apenas 

ao final ambos vão, por mero acaso, se encontrar. Em um filme que opera com esse 

tipo de lógica narrativa, há que se observar se a sequência de cenas que o compõe 

está de acordo com a relevância das personagens no enredo original. No caso de 

Crimes e pecados, os protagonistas têm igual importância para as narrativas de suas 

vidas e, por isso, devem adquirir o mesmo protagonismo. Diferentemente de grande 

parte dos romances, porém, é raro que haja algum tipo de intervalo entre “capítulos” 

(cenas) em um filme. Mas, para contrariar essa lógica e, uma vez mais, deixar clara a 

sua aproximação com a literatura, no cinema de Woody Allen é possível encontrar 

filmes cuja divisão em muito se assemelha à de um romance. O exemplo mais 

conhecido é, provavelmente, Hannah e suas irmãs, dividido em 5 capítulos. Em 

Crimes e pecados, a passagem da narrativa dramática, que relata a vida de Judah, à 

tragicômica narrativa de Cliff Stearn é feita de modo abrupto. Exceção é a primeira 

aparição de Stearn, antecedida pela briga de Judah e sua amante. Entre as duas 

cenas, vemos uma terceira, transitória, o trecho de um filme na qual um casal discute 

à semelhança de Judah e Dolores. 

Vimos até aqui que a relação estreita entre cinema e literatura pode se dar 

tanto no âmbito das estruturas composicionais, em que um filme se apropria de 

técnicas utilizadas, por exemplo, em um romance, quanto no âmbito temático, em que 

uma adaptação ambiciona realizar uma leitura, parcial ou não, de uma obra que fora 

construída sobre alicerces aparentemente distintos. Em todo caso, o fato é que os 

empréstimos, que ocorrem de ambos os lados, são positivos e ajudam a enriquecer o 
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diálogo entre as artes. Principalmente no que diz respeito às chamadas adaptações 

cinematográficas, a história do cinema até o presente parece evidenciar que Bazin 

tinha razão ao defender a impureza, isto é, a ideia de que filmes podem e devem tomar 

como ponto de partida narrativas literárias. No cinema de Woody Allen, impuro por 

excelência, a presença da literatura pode ser observada sob dois ângulos distintos. 

Inicialmente, podemos analisar de que maneira as temáticas discutidas por grandes 

escritores como Dostoiévski são relidas - foi isso que fizemos nesta seção. Além disso, 

parece-me fundamental investigar como e por que a literatura per si é uma questão 

insistente nas obras do diretor. 

 

1.3 A literatura no cinema 
 

Sonhei pelo menos algumas vezes que, no dia em que chegar o Juízo Final 
e os grandes conquistadores, juristas e estadistas forem receber suas 
recompensas – coroas, lauréis, nomes gravados indelevelmente no mármore 
imperecível -, o Todo Poderoso há de se virar para Pedro e dirá, não sem 
uma ponta de inveja aos nos ver chegando com nossos livros debaixo do 
braço: “Veja, estes não precisam de recompensa. Aqui não temos nada para 
lhes dar. Gostavam de ler”. (WOOLF, 2018, p. 83) 

 

A presença da literatura nas obras de Woody Allen não se verifica apenas 

como influência direta percebida nos temas que seus filmes discutem. Além disso, há 

também uma notável predileção pelo desenvolvimento de personagens que lidam de 

maneira muito próxima com o universo literário. A figura do escritor como protagonista, 

por exemplo, é recorrente nos filmes do diretor. Em Desconstruindo Harry 

(Deconstructing Harry - 1997) e Meia-noite em Paris, as narrativas giram em torno de 

escritores em busca de uma perdida inspiração. O que está em jogo nessas obras, 

embora jamais apareça sob uma abordagem sisuda, é a crise da narração, cujo 

melhor intérprete no século XX foi Walter Benjamin. Em alguns de seus mais 

conhecidos ensaios, Benjamin trata de uma crise da narrativa no contexto do pós-

guerra; seu lugar de enunciação, pois, é uma Europa devastada pelo nazifascismo, o 

que definitivamente não é o contexto dos filmes de Woody Allen. Dessa forma, à 

primeira vista poderia parecer despropositado aproximar o filósofo alemão do 

cineasta. Contudo, acredito que devemos desconstruir a ideia, ainda muito arraigada 

ao senso comum, de que a abordagem humorística é rasa e, portanto, pouco 

qualificada para tratar de temas complexos. Sob essa ótica, a verdade repousaria 

apenas no colo daqueles que pensaram o mundo de maneira “séria”. Nada mais falso. 
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O humor sempre foi, desde as comédias na Grécia Antiga, uma forma de discutir e 

criticar a sociedade, de fazê-la rir e refletir acerca de seus vícios, expostos à luz do 

dia. Não tão distante quanto os gregos, na França do século XVII, Molière demonstrou 

como poucos, em peças como O misantropo, O avarento ou Tartufo, a capacidade 

criativa e crítica da comédia quando da abordagem de assuntos espinhosos. A 

referência a Molière não é casual. Assim como o dramaturgo francês, Woody Allen 

também desejou seguir um caminho pretensamente mais “sério” em sua carreira: “Se 

eu pudesse escolher, teria os dotes de um Tennessee Williams ou Eugene O’Neil. 

Infelizmente, meu talento está na comédia, que flui facilmente para mim” (ALLEN apud 

BARBOSA, 2002, p. 190). Como vemos, o próprio diretor compartilha, ainda que 

parcialmente, da crença de que a tragédia se sobrepõe à comédia. De toda maneira, 

Allen admite que “para o bem ou para o mal, você está preso à vocação com a qual 

nasce” (ALLEN apud BARBOSA, 2002, p. 190). 

No célebre ensaio “Experiência e pobreza”, escrito na década de 1930, ao 

abordar a crise do homem que não podia mais narrar devido à sua experiência na 

guerra, Walter Benjamin afirma que “Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da 

outra as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um 

centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’” 

(BENJAMIN, 1996, p. 19). Na medida em que apontam para questões problemáticas 

que hoje vemos cada vez mais agudizadas nas sociedades contemporâneas, as 

considerações de Benjamin são até assustadoras. Ao invés da valorização da cultura 

e da arte, não é raro lermos ou ouvirmos discursos de ódio que se opõem 

diametralmente a qualquer possibilidade de pensar o mundo através de livres 

expressões artísticas. No lugar de um rico patrimônio, a exaltação e glorificação do 

transitório-fugaz, a “moeda atual” cuja vida útil se subordina, quase sempre, às 

aspirações imediatistas de uma grande parcela da população. A crise das 

personagens de Woody Allen pode ser relacionada a essa valorização do “atual” de 

que nos fala Benjamin. Aqui, é preciso lembrar que o diretor de Manhattan se inscreve 

em uma tradição artística que privilegia o discurso, isto é, que se preocupa não apenas 

em dizer, mas com aquilo que é dito. Nesse sentido, as personagens de filmes como 

Desconstruindo Harry e Meia-noite em Paris se encontram cada vez mais deslocadas, 

pois o mundo em que vivem está, paulatinamente, deixando de se importar com o que 

elas têm a comunicar.  
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Para Zygmunt Bauman (2001), vivemos na “modernidade líquida”, que se 

diferenciaria da “sólida”, sobretudo, por sua volatilidade: nada é feito para durar. No 

entanto, sabemos que uma das principais características das grandes obras artísticas 

criadas pelo gênio humano é exatamente sua perenidade, a resistência que se opõe 

à fugacidade do trivial. Nesse contexto, impõe-se diante daqueles que se preocupam 

em pensar a cultura e sua ressonância uma questão fundamental: qual o papel do 

discurso literário hoje? De acordo com Leyla Perrone-Moisés, 

 
Na cultura atual, dominada por um mercado que trata as obras de arte como 
produtos vendáveis, a literatura pode inserir-se como mercadoria, ou pode 
resistir, como bem imaterial. Em nossa sociedade consumista e utilitária, a 
poesia pode continuar sendo um “inutensílio” (Leminski), e a ficção pode 
continuar sendo um convite à crítica ou à evasão dessa sociedade. A 
literatura é, assim, um dos poucos exercícios de liberdade que ainda nos 
restam (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 37).   

 

Segundo a autora, a literatura pode ser um locus de resistência em nossa 

sociedade, um espaço em que determinadas manifestações discursivas são 

valorizadas por aqueles que estão dispostos a “escutar”. Entretanto, Perrone-Moisés 

também destaca que a literatura, por ser criação humana, é ambivalente; assim, ela 

também pode servir apenas aos interesses de uma sociedade consumista que 

objetiva comprar sua parcela de cultura. É nesse mundo ambíguo que vive Gil Pender, 

protagonista de Meia-noite em Paris. Como um bem-sucedido escritor e roteirista 

norte-americano, ele ganha o suficiente para levar uma vida tranquila escrevendo para 

Hollywood. A despeito desse sucesso aparente, a personagem está insatisfeita com 

seu trabalho e deseja fazer algo que dê verdadeiro sentido à sua existência. Em Paris 

com a noiva, que não parece compartilhar de sua visão de mundo algo poética, Pender 

ambiciona concluir o romance que poderia reconfigurar os rumos de sua vida. Perdido 

nas ruas da cidade luz, a personagem se depara com ninguém menos que Ernest 

Hemingway, que o conduz à Paris dos anos 1920 - período de efervescência cultural 

em que grandes artistas produziram algumas das mais notáveis obras de arte do 

século XX.  

Embora Pender represente a chamada “cultura de massas”, o transitório-

fugaz, é enorme sua admiração pelos grandes artistas que mudaram para sempre a 

arte ocidental. Por essa razão, a personagem encontra nesses sujeitos uma plêiade 

de ilustres conselheiros que, de uma forma ou de outra, o ajudam a amadurecer cada 

vez mais sua maneira de compreender o mundo. Por conseguinte, a experiência 
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nesse passado utópico faz com que Pender modifique, pouco a pouco, a escrita de 

seu romance. A mensagem aqui é muito clara: Pender não quer mais reproduzir a 

“moeda miúda do atual”; ao contrário, ele deseja narrar uma história que represente 

algo de verdadeiro para si e para o outros. A realização dessa tarefa, porém, exige o 

retorno ao passado: é preciso conhecer a História e aprender com aqueles que a 

construíram. Assim é que as aventuras de Pender em Meia-noite em Paris podem ser 

compreendidas como uma reafirmação da importância e do valor da literatura no 

mundo em que vivemos. Naturalmente, essa é uma leitura que extrapola a superfície 

da narrativa, uma vez que não seria absurdo afirmar que o filme de Woody Allen 

apenas narra a história de um sujeito descontente com sua vida medíocre; após 

embebedar-se pelas ruas de Paris, sonha com um mundo no qual seus grandes ídolos 

lhe sugerem o melhor caminho a seguir. O que importa, na conta final, é se teremos 

um happy end à moda de Hollywood. Sabemos, todavia, que precisamos ler além da 

superficialidade, o que é especialmente importante em se tratando de cinema, uma 

expressão artística que é recebida de maneira “imediata” e que, por isso, demanda, 

quase sempre, uma reflexão a posteriori. Por seu turno, a literatura é consumida em 

velocidade oposta: ao lermos um romance, podemos interromper a narrativa, fazer um 

comentário sobre uma cena ou voltar algumas páginas para relembrarmos um 

acontecimento que se perdeu em nossa memória. 

Em Meia-noite em Paris, ninguém menos que Gertrude Stein é responsável 

por ler as alterações que Pender faz em seu romance, a partir de suas novas 

experiências no “passado”. Cada vez mais seduzido pela Paris na qual Pablo Picasso 

e Salvador Dalí ainda não haviam se tornado figuras intocáveis no mundo das artes, 

o aspirante a escritor acredita que seu presente não representa nada daquilo em que 

acredita. É ali, no “passado”, que a personagem consegue entrever respostas para 

suas inquietações, além de estabelecer contato direto com pessoas que vivem e 

pensam como ele. O encontro com o outro, aliás, é algo determinante nessa narrativa, 

uma vez que é Adriana, mulher pela qual Pender se apaixona, quem o fará se dar 

conta de que o único tempo dos homens é o presente. Já o sabia Carlos Drummond 

de Andrade, como atestam os célebres versos de seu poema “Mãos dadas”: “O tempo 

é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente” 

(ANDRADE, 1988, p. 68). 

Ao abordar a relatividade do tempo, da nítida impressão que temos de que o 

passado se sobrepõe forçosamente ao presente, Woody Allen retoma uma discussão 
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muito cara à literatura. Diversas narrativas trataram da relação humana com o tempo 

sob diferentes perspectivas. Em O sonho dos heróis, romance do argentino Adolfo 

Bioy Casares, o protagonista Emilio Gauna acredita que pode reencontrar o amor de 

sua vida se for capaz de reconstituir todos os acontecimentos que fizeram parte de 

uma inesquecível noite de carnaval. Quanto mais se empenha no intento de montar 

as peças do quebra-cabeças que fora aquela noite, mais Gauna se dá conta de que 

“o presente é único” (BIOY CASARES, 2008, p. 187). Nessa obra, em que a presença 

do realismo fantástico nos faz pensar outra vez no filme de Woody Allen, Bioy Casares 

desnuda a relação, sempre conflituosa, que mantemos com o tempo. Em Todos os 

homens são mortais, de Simone de Beauvoir, conhecemos a história de Fosca, que 

se torna imortal ao fazer uma espécie de pacto faustino e beber um elixir da vida 

eterna. Aqui, não é a volta ao passado que está em jogo, mas o desejo de viver o 

futuro para além da existência humana. O que o filme de Woody Allen e as citadas 

obras de Bioy Casares e Simone de Beauvoir têm em comum é a crença, por parte 

dos heróis protagonistas, de que no passado ou no futuro o homem poderá encontrar 

respostas para os dilemas que o atormentam. Entretanto, essas obras atestam, de 

diferentes formas, o fracasso dessa tentativa. Em Meia-noite em paris, quando Pender 

vive na sua paradisíaca Paris dos anos 1920, é conduzido a uma geração ainda mais 

distante. Ao lado de Adriana, o escritor é transportado à Belle époque francesa, o 

século XIX que representa a época de ouro para a mulher por quem Pender se 

apaixona. Ali, em uma espécie de “pretérito-mais-que-perfeito”, o herói se dá conta de 

que a idealização é uma característica dos homens e mulheres de todos os tempos, 

porque, nas suas palavras, “O presente é assim. É um pouco insatisfatório porque a 

vida é insatisfatória” (MEIA-NOITE..., 2011, cap. 11). Adriana resolve viver um sonho, 

mas o insight que Pender teve ao “visitar” o século XIX o conduz de volta ao único 

tempo que, para o bem ou para o mal, lhe é possível viver.  

Em Desconstruindo Harry, estamos diante de uma das obras mais literárias 

da filmografia de Woody Allen. Novamente o protagonista é um escritor em crise, que 

sofre de impotência criativa e é acusado por suas ex-mulheres de narrar em seus 

romances a vida conjugal que compartilharam. Na cena inicial do filme, a ficção 

dialoga com a ficção, isto é, o que vemos é a dramatização da história que Harry Block 

escreve até ser interrompido por sua ex-cunhada, com quem tivera um caso 

extraconjugal. De uma cena a outra, não há qualquer tipo de transição, o que 

corrobora a ideia de que são tênues as fronteiras entre ficção e realidade. Mais uma 
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vez Woody Allen aborda, a exemplo do que fizera em A rosa púrpura do Cairo, uma 

temática repetidas vezes discutida na ficção literária. Não são poucas as narrativas 

que problematizam a relação, por vezes conflituosa, entre o mundo “concreto” em que 

vivemos e aquele no qual imaginamos viver. As acusações que Harry sofre por parte 

de suas ex-mulheres, parentes e amigos demonstram o quanto o escritor pode se 

valer de suas experiências de mundo para criar um universo que, quando lido, deveria 

ser compreendido como ficcional. Em seu ensaio “A literatura e a vida”, Mário Vargas 

Llosa lembra que “Os homens não estão contentes com seu destino e quase todos – 

ricos ou pobres, geniais ou medíocres, célebres ou obscuros – gostariam de uma vida 

distinta da que vivem” (VARGAS LLOSA, 2004, p. 12). Esse desejo de que nos fala 

Llosa é o que conduziu Madame Bovary e Anna Kariênina a um fim trágico. O caso 

de Emma Bovary é particularmente interessante. Ao acreditar que poderia viver as 

mesmas aventuras que as heroínas dos romances que lia, a esposa de Charles 

Bovary mergulhou profundamente em um mundo que não existia para além das 

páginas de seus livros. De maneira inexorável, Flaubert demonstra que a realidade 

não deve ser confundida com a ficção, mas que precisamos desta para existir, ao 

menos durante a leitura, fora dos padrões sociais a que estamos impostos pelo meio 

em que vivemos. Para Woody Allen, não resta dúvida de que entre esses dois 

mundos, real e ficcional, há um que é superior: “Muitos dirão: a verdade é bela, a 

realidade é bonita. Fantasia, não. Mas não sinto as coisas dessa maneira. Para mim, 

a fantasia é que é boa. A realidade não é nem um pouco atraente” (ALLEN, 2004). 

Na história da literatura, muitos escritores já foram “acusados” pelo público ou 

crítica de narrarem suas vidas, literalmente, em suas obras. Sob essa perspectiva, o 

que se lê não é senão um relato, mais ou menos melhorado, das experiências pelas 

quais passou o artista. Um exemplo contemporâneo e nacional pode ser encontrado 

em O filho eterno, de Cristóvão Tezza. Nesse romance, narra-se a relação entre um 

pai e um filho com síndrome de down, quando o próprio Tezza é pai, no mundo 

concreto, de um filho nessa condição. Ler o romance como uma espécie de confissão 

ou relato autobiográfico é tentador, sobretudo àqueles que não estão habituados à 

leitura literária. Contudo, não se pode perder de vista que narração é, em primeiro 

lugar, invenção. Narrar é criar um mundo que não deve ser confundido com aquele 

em que vivemos nosso cotidiano. Por óbvio, se há algo que se relacione à vida de um 

escritor em suas obras, isso se deve ao fato de que não é possível narrar sem a 

experiência de viver. É difícil imaginar, por exemplo, que uma obra como Recordações 
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da casa dos mortos pudesse existir sem que Dostoiévski houvesse passado pela 

experiência singular de ser prisioneiro na Sibéria czarista. Quando Émile Zola resolveu 

escrever Germinal, passou meses em uma mina, para conhecer a verdadeira 

experiência dos trabalhadores que seriam protagonistas de seu romance. 

Em Desconstruindo Harry, as personagens que acusam o escritor de 

confundir realidade e ficção compreendem esta como uma reprodução literal do 

mundo em que vivem. Aliás, trata-se de uma visão prosaica largamente difundida, 

mas que não leva em conta as peculiaridades intrínsecas ao mundo ficcional. No filme, 

que também é uma ficção (portanto, tratamos aqui de uma metaficção), há dois planos 

narrativos distintos entre os quais, como observamos acima, não são se apresentam 

elementos de transição. Na narrativa ficcional, acompanhamos a representação das 

histórias escritas por Harry; na do “mundo real”, conhecemos as angústias 

experimentadas pelo escritor. No início do filme, a divisão entre realidade e ficção é 

bastante clara para Harry e, por conseguinte, para o espectador. Mas, pouco a pouco, 

as personagens criadas pelo escritor aparecem e com ele dialogam no “mundo real”. 

Como criações de Harry, essas personagens se identificam particularmente com seu 

criador; o que elas dizem é o que o neurótico escritor gostaria de dizer, mas não tem 

coragem: “Eu sou você um pouco disfarçado” (DESCONSTRUINDO..., 1997, cap. 11). 

Nas cenas finais, Harry se encontra com todas as personagens que criara ao longo 

de sua carreira. É nesse momento que o escritor percebe que somente na ficção pode 

ser pleno:  

 
Vocês me deram os melhores momentos da minha vida (...) Vocês salvaram 
minha vida por diversas vezes (...) para mim, é realmente um personagem 
interessante: um cara que não funciona bem na vida e que só pode funcionar 
bem na arte. É triste e engraçado ao mesmo tempo. Bom para um romance. 
(DESCONSTRUINDO..., 1997, cap. 14) 

 

Após esse “devaneio”, Harry senta-se à mesa e começa a redigir as ideias 

para seu próximo romance. Entre uma página e outra, a personagem se dá conta de 

que Marcel Proust tinha razão quando afirmou que “La vraie vie, la vie enfin 

découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la 

littérature”12 (PROUST, 1990, p. 378). Ainda a respeito dessa cena, Florence 

Colombani afirma que “It is a breathtaking moment in which it seems that Allen is 

 
12 A única vida, a vida enfim descoberta e esclarecida, a única vida por consequência realmente vivida, 
é a literatura. (tradução nossa) 
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saying farewell to the cinema”13 (COLOMBANI, 2010, p. 88). Como nota Colombani, 

é um momento em que esquecemos da personagem e passamos a ouvir as palavras 

de Harry como se estivessem sendo transmitidas pelo próprio Woody Allen 

(sentimento parecido àquele que experimentamos quando assistimos ao discurso final 

do Grande Ditador interpretado por Chaplin). De certa forma, é como se o espectador 

fosse convidado a ser “enganado” (e aceitasse sê-lo) pela ficção. 

Embora não devamos cometer o mesmo erro que as ex-mulheres de Harry 

cometeram, isto é, confundir ficção e realidade, é impossível não enxergar em 

diversos filmes de Woody Allen a presença insistente de uma personagem cujas 

características se assemelham às do próprio diretor. Trata-se de um sujeito neurótico, 

judeu e vitimado por inúmeros questionamentos de caráter existencial que, 

geralmente, é interpretado pelo próprio Woody Allen. Em Annie Hall, Manhattan, 

Memórias, Hannah e suas irmãs e Crimes e pecados encontramos essa mesma 

personagem. Poder-se-ia, pois, questionar a criatividade do diretor de Match point; 

além disso, o caminho mais fácil é a associação direta entre autor e obra. Sob essa 

perspectiva, Woody Allen interpretaria a si próprio, repetidas vezes, em seus filmes. 

Mas, se é verdade que a obra de um artista está impregna de seu mundo, também é 

verdade que o artista é um fingidor. Portanto, é preciso resistir à tentação de buscar 

explicações para uma obra na biografia daquele que a criou. Em Desconstruindo 

Harry, Woody Allen critica, de maneira irônica, quem insiste em fazê-lo. Em suma, 

assim como Harry não é suas personagens, assim também Woody Allen não é Harry.  

A impressão de realidade provocada pela narrativa cinematográfica, o que nos 

conduz às simplistas associações entre artista e obra, é a mesma que se encontra na 

literatura, tal como vemos em Desconstruindo Harry. Não devemos nos esquecer, 

porém, que essa impressão não se relaciona direta e necessariamente ao discurso 

realista clássico; ou seja, para que o leitor ou espectador chegue ao limite extremo de 

confundir a vida real com a das narrativas que lê ou a que assiste, não é preciso que 

elas se configurem tais quais as ações do mundo real. Ao leitor ou espectador importa, 

antes de qualquer coisa, a verossimilhança de que nos fala Aristóteles. Pouco importa, 

então, que os contos de Hemingway em que Nick Adams é protagonista não tratem, 

por vezes, de uma realidade concreta; são verossímeis, e isso basta para que um 

 
13 É um momento de tirar o fôlego no qual parece que Allen está se despedindo do cinema. (tradução 
nossa) 



69 
 

leitor desavisado se convença de que Nick Adams é o próprio Ernest Hemingway. É 

nesse mesmo sentido que um espectador ansioso por encontrar respostas fáceis para 

questões de ordem complexa afirmará que Cliff Stern, Mickey Sachs e Harry são 

Woody Allen.  

A relação entre o autor e obra, portanto entre realidade e ficção, nos leva a 

pensar no conceito de realismo, que durante muito tempo serviu para classificar obras 

de escritores teoricamente preocupados em retratar em suas narrativas de ficção o 

mundo tal como ele é percebido em nosso cotidiano. A esse respeito, é interessante 

observar o que Woody Allen declara sobre um escritor brasileiro tradicionalmente 

estudado, ao menos nos compêndios escolares, como um dos precursores do 

realismo: 

 
Há pouco tempo, li Machado de Assis. Achei que é um escritor excepcional. 
Uma amiga me deu um livro de Machado de Assis - ‘Epitaph for a Small 
Winner’ (título da tradução para o inglês de ‘Memórias Póstumas de Brás 
Cubas’). Fiquei muito, muito impressionado. Dei o livro a meus amigos. 
Porque Machado de Assis não é bem conhecido. (...) Achei Machado de Assis 
excepcionalmente espirituoso, dono de uma perspectiva sofisticada e 
contemporânea, o que é incomum, já que o livro foi escrito há tantos anos. 
Fiquei muito surpreso. É muito sofisticado, divertido, irônico. Alguns dirão: ele 
é cínico. Eu diria que Machado de Assis é realista. (ALLEN, 2004) 

 

No trecho acima, importa destacar a classificação de realista atribuída por 

Woody Allen a Machado de Assis. Ora, um romance cujo narrador é um defunto que 

escreve suas memórias do “outro mundo” não pode ser considerado, ao menos não 

literalmente, realista. De toda forma, a classificação do diretor acerca de Memórias 

póstumas de Brás Cubas deve nos interessar menos que sua admiração confessa 

pela obra. Mais relevante, pois, seria compreender por que o romance de Machado 

de Assis causou tamanha impressão, positiva, em Woody Allen.  

Entre as principais características de Memórias póstumas... apontadas por 

Woody Allen destacam-se duas: o fato de o romance ser, segundo o diretor, divertido 

e irônico. Com efeito, essas são características muito próprias da narrativa madura de 

Machado de Assis - uma trivialidade para qualquer estudioso de literatura brasileira, 

mas que impressionou alguém que jamais lera o maior de nossos escritores. Ao que 

parece, o caráter cômico e ao mesmo tempo irônico da obra machadiana agradou 

Woody Allen porque essas são linhas condutoras da narrativa de seus melhores 

filmes. Podemos pensar, portanto, em uma espécie de identificação. Para além do 

conteúdo narrado, chama atenção de quem toma a obra de Machado de Assis pela 
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primeira vez em mãos a técnica narrativa empregada pelo autor. É preciso lembrar 

que o diálogo franco que se estabelece entre narrador e leitor desde o prólogo do livro 

não era, à época, um recurso banal utilizado por escritores brasileiros. Embora 

pagasse tributo a mestres da literatura francesa, como Diderot, Stendhal e Xavier de 

Maistre, que antes já haviam lançado mão de tal “estratégia dialógica”, Machado de 

Assis enriqueceu as possibilidades narrativas de que dispunham os escritores para 

contar uma história. Além disso, essa “conversa” com o leitor, que posteriormente se 

tornaria tão característica na literatura machadiana, pode ser facilmente encontrada 

em muitos filmes de Woody Allen. Aqui, estamos mais uma vez no campo das técnicas 

narrativas que literatura e cinema compartilham entre si. 

Na cena inicial de Annie Hall ou na cena final de Desconstruindo Harry, as 

personagens se dirigem diretamente à câmera; “conversam” abertamente com o outro 

sem o qual elas não poderiam existir. Em Tudo pode dar certo (Whatever Works - 

2009), o diálogo é ainda mais explícito, uma vez que o protagonista Boris deixa claro 

que há alguém do outro lado assistindo à cena: “Há pessoas lá fora nos assistindo. 

(...) Havia quando começamos. Eu não sei quantos sobraram...” (TUDO PODE..., 

2009, cap. 12). Essa quebra da “quarta parede” presente nas obras de Machado de 

Assis e Woody Allen já seria suficiente para que esses artistas não fossem 

considerados essencialmente realistas. O que se pode dizer, como percebe Mansur 

(2011), é que o escritor brasileiro e o diretor norte-americano também são realistas. 

Em outras palavras, o realismo é uma das características que compõem suas obras, 

mas não deve servir como etiqueta para qualificá-las de maneira cabal. 

Além da figura de escritores, isto é, de homens que tomam a palavra como 

profissão, Woody Allen também trouxe a alguns de seus filmes a presença feminina: 

escritoras que, diferentemente das personagens masculinas, não convivem com a 

frustração do insucesso ou falta de inspiração. É o caso de Interiores (Interiors - 1978), 

provavelmente o melhor filme dramático de Woody Allen, e uma de suas obras que 

mais reverencia aquele que, abertamente, o diretor sempre declarou ser a maior de 

suas inspirações: Ingmar Bergman. É verdade que a narrativa desse filme não gira 

em torno apenas de Renata, a talentosa poeta cujos versos agradam ao público e à 

crítica especializada. De toda forma, é interessante notar que essa personagem, ao 

contrário de Harry ou Pender, não convive com qualquer tipo de bloqueio que limite 

ou impossibilite o exercício de sua profissão. Mas, se por um lado Renata não está 

em busca de uma perdida inspiração, a conturbada relação com seu marido (um 
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escritor fracassado!) a atormenta de modo significativo. Enquanto ela é reconhecida 

por seu talento, o mesmo não ocorre com Frederick, que precisa trabalhar como 

professor para sobreviver. A cena em que o casal discute no quarto demonstra de 

maneira clara a espécie de rivalidade que há entre ambos. Rivalidade essa, diga-se, 

alimentada unilateralmente por Frederick, uma vez que Renata faz questão de 

demonstrar sua admiração pela obra do marido. O orgulho de Frederick, porém, não 

o permite acreditar nas palavras da esposa; para ele, é importante a opinião positiva 

da crítica especializada, a quem, aparentemente, ele busca impressionar. Aqui, 

encontramos a figura de um escritor completamente despido de suas vaidades, 

assumindo sem pudores seu anseio por agradar ao público (crítica): 

 
_ Seu trabalho é ótimo. Quem liga para os críticos? 
_ É fácil falar. Você tem encorajamento, é a queridinha deles. (...) 
_ O que quer? Elogios superficiais de algum crítico medíocre? Sempre 
conversamos sobre trabalho sólido que perduraria. 
_ Não ligo para trabalho sólido. Não quero esperar vinte e cinco anos. Quero 
impressionar alguém agora. (INTERIORES, 1978, cap. 10) 

 

De maneira indireta, o diálogo entre Renata e Frederick nos mostra que o 

artista precisa do público para alimentar-se, para existir enquanto tal. Sem a plateia, 

o escritor não tem razão de ser. Ora, um livro que nunca foi lido nunca existiu 

plenamente. Além disso, é através da voz de Renata que se desenha uma crítica 

poderosa à crítica literária especializada, que é inferiorizada pela poeta. Embora não 

devamos esquecer o contexto em que se insere essa crítica, pois nessa cena Renata 

tenta, com todos os argumentos possíveis, convencer Frederick de que sua obra tem 

qualidades superiores, é possível que de fato ela menospreze os “especialistas”. Seu 

discurso firme aponta para essa direção, o que a torna uma personagem de 

personalidade centrada. Por seu turno, Frederick, como vimos, quer o reconhecimento 

imediato desses leitores especializados, mas admite, de modo contraditório, que a 

crítica é incoerente: “Metade do que se escreve é lixo, e eles colocam lá em cima!” 

(INTERIORES, 1978, cap. 10).  

Com efeito, a literatura e o cinema sempre mantiveram uma relação muito 

próxima no que diz respeito aos temas de que tratam. Além disso, a maneira como o 

fazem, ou seja, as técnicas narrativas que ambas expressões artísticas utilizam para 

comunicar são, por vezes, muito semelhantes. Particularmente em relação às obras 

de Woody Allen, não é difícil notar essa aproximação, haja vista que o próprio diretor 

faz questão de desnudá-la a quem assiste a seus filmes. Em Match point e Homem 
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irracional, por exemplo, Crime e castigo não é meramente citado; o livro aparece em 

cena, tornando-se, assim, uma espécie de “figurante de luxo”. Também já observamos 

que tanto Chris, em Match point, quanto Abe, em Homem irracional, cometem crimes 

influenciados, em tese, pela teoria do “homem extraordinário” desenvolvida por 

Raskólnikov. Além dessas referências literárias e das técnicas narrativas tomadas de 

empréstimo de alguns dos mais célebres escritores, o cinema de Woody Allen não 

raro privilegia a literatura como um tema central. Nesta seção, vimos como isso se dá 

em alguns de seus mais conhecidos filmes. No próximo capítulo, investigaremos 

detidamente o realismo manifesto nas obras de Dostoiévski e Woody Allen. Veremos 

que ambos se opõem frontalmente à ideia de criar ficção como caricatura do mundo 

real, sem jamais perder de vista que são nossas experiências no mundo que dão 

sentido e razão à existência da arte. 
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2. O REALISMO POSSÍVEL 
 

2.1 As formas do realismo 
 

Num certo sentido tudo é realista. Não vejo uma linha divisória entre 
imaginação e realidade. Acho que há muito de realidade na imaginação. 
(FELLINI, 1983, p. 132) 
 

O romance realista, como qualquer outro tipo de manifestação artística, não 

nasceu no vazio, mas em um presente historicamente constituído pelo passado que o 

antecedeu. Como lembra Otto Maria Carpeaux, “a literatura não existe no ar, e sim no 

Tempo, no Tempo histórico, que obedece ao seu próprio ritmo dialético” (CARPEAUX, 

2008, p. 39). Ter isso em mente não é apenas necessário, mas primordial. 

Principalmente, convém não perder de vista que os chamados escritores realistas, de 

maneira consciente, objetivaram se opor ao idealismo romântico em voga desde as 

últimas décadas do século XVIII. Muitos escritores decidiram discutir em suas obras o 

“mundo real”, e foram acompanhados de perto por leitores que, à época, encontravam 

na literatura muito mais que um passatempo, mas uma fonte interessante e não-oficial 

de informações. Em toda Europa, a ascensão do romance, sobretudo do romance 

realista, se deu ao longo do século XIX, concomitantemente ao progresso das 

indústrias e, por conseguinte, do capitalismo como modo de produção dominante. 

Portanto, se comparado a outros gêneros literários como a epopeia, o romance é 

muito recente, motivo pelo qual ainda hoje podemos concordar com Bakhtin, quando 

este afirma que “o romance é o único gênero em formação e ainda inacabado. As 

forças que formam os gêneros agem diante de nossos olhos: o nascimento e a 

formação do gênero romanesco realizam-se em plena luz do dia histórico” (BAKHTIN, 

2019, p.65-66 – grifos do autor). Nesse sentido, o romance esteve/está em constante 

processo de (trans)formação, porquanto é o gênero que de maneira mais fiel 

retratou/retrata as mutações das sociedades de quem ele é um filho desgarrado.  

 Quando Dostoiévski publicou seu primeiro romance, Gente pobre (1846), em 

pouco tempo obteve reconhecimento do público e da crítica russa de então, 

especialmente daquele que era por todos considerado o mais importante crítico 

literário: V. G. Bielínski, a quem Ivan Turguêniev dedicou nada menos que seu 

romance mais conhecido, Pais e filhos. A respeito de Gente pobre, escreve Joseph 

Frank: “Nenhuma estreia literária na Rússia foi descrita de maneira tão vívida quanto 
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a de Dostoiévski, e poucas, na verdade, provocaram tamanho entusiasmo e causaram 

tanta sensação” (FRANK, 2008, p. 185). Entretanto, o sucesso e a acolhida não se 

repetiriam com O duplo, o segundo romance/novela de Dostoiévski, publicado apenas 

duas semanas após Gente pobre. O principal motivo pelo qual essa obra desagradou 

ao público e crítica se relaciona de maneira diametralmente oposta ao que determinou 

o sucesso da primeira novela. Enquanto nesta lemos uma narrativa epistolar de 

caráter notadamente realista - trata-se de um “realismo social” muito em voga à época 

-, em O duplo Dostoiévski foge completamente das características que a crítica russa 

valorizava. Muito distante do tipo de realismo presente em seu romance de estreia, O 

duplo apresenta uma história que, segundo Paulo Bezerra, pode ser considerada 

como espécie de “...laboratório de todos os grandes romances dostoievskianos” 

(BEZERRA, 2011, p. 237 ); é nessa obra que Dostoiévski demonstra, ainda que de 

maneira bastante embrionária, seu interesse pela dimensão filosófico-psicológica das 

personagens, distanciando-se, pois, de um “realismo clássico” e, mais ainda, do 

realismo social com que “flertara” em seu primeiro romance.    

 Embora nunca tenha se distanciado completamente do que podemos, grosso 

modo, chamar de literatura realista (o que pode ser comprovado em diversas 

passagens de alguns de seus mais célebres romances, tais como Memórias do 

subsolo, Humilhados e ofendidos, Os irmãos Karamázov etc.), é evidente que a obra 

de Dostoiévski, a partir de O duplo, seguiu cada vez mais por um caminho contrário 

àquele que era apreciado por grande parte dos leitores e pela crítica russa de então. 

De todo modo, é importante dizer que o que para nós é hoje evidente, isto é, a opção 

por investir em uma criação que priorizava investigar os aspectos intrínsecos da mente 

humana ao invés de descrever o homem às voltas com  problemas sociais, não o era 

no momento em que as críticas recaíram sobre o autor de Crime e castigo. 

Obviamente, temos a vantagem do distanciamento histórico, ao passo que a Bielínski 

e a tantos outros leitores da época, Dostoiévski passava a imagem de “...um escritor 

que infelizmente não havia conseguido manter-se à altura das expectativas criadas 

com o lançamento da sua primeira obra” (FRANK, 2008, p. 379). As previsões 

daqueles que desqualificaram a literatura de Dostoiévski a partir de O duplo não se 

confirmaram, mas demonstram o quanto o público e a crítica ansiavam por um tipo de 

manifestação artística que representasse, de maneira mais fiel possível, a realidade 

propriamente dita. Entretanto, “em Dostoiévski não se pode encontrar a chamada 

descrição objetiva do mundo exterior” (BAKHTIN, 2013, p. 25).  
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 De fato, a ascensão do realismo é um fenômeno que deve ser observado com 

atenção, uma vez que ele se associa diretamente à ascensão do próprio gênero 

romanesco. Tratamos aqui do século XIX, mas ao menos desde a segunda metade 

do século XVIII o romance francês demonstrava o poder que tinha a literatura de 

transfigurar o mundo real, ou melhor, de transpô-lo às páginas de um livro. Em 

Ligações perigosas, obra de Choderlos de Laclos publicada em 1782, encontramos 

um dos melhores exemplos. No século seguinte, Sthendal, com O vermelho e o negro 

(1830), e Balzac, com O pai Goriot (1834) e Ilusões perdidas (1837), agudizariam a 

importância do estilo realista na concepção de suas obras. A referência à literatura 

francesa não é meramente casual, uma vez que a Rússia do século XIX (na verdade 

a aristocracia russa) sofria uma influência direta e marcante da França. A maior prova 

dessa influência nos deu Tolstói em Guerra e paz, romance que se inicia em francês. 

As primeiras linhas de uma das maiores obras literárias russas são escritas em um 

idioma estrangeiro, o que é um dado muito significativo. Com isso, Tolstói demonstrou 

não apenas o desejo da Rússia de “europeizar-se”, mas também, e principalmente, o 

quanto as classes abastadas se encontravam distantes das camadas mais populares 

do povo russo. 

 Se admitirmos que Dostoiévski se distanciou, a partir de O duplo, de um 

realismo, digamos, mais trivial (o modelo francês), é forçoso dizer que se aproximou, 

pouco a pouco, de uma espécie de “realismo psicológico”, em que a realidade social 

não deixa de estar presente, mas abre passagem para reflexões de outra ordem, que 

se preocupam em discutir de maneira mais complexa temas inquietantes que 

acompanham o ser humano desde sempre: a existência de Deus, a liberdade e a 

responsabilidade por nossos atos, a relação direta entre culpa e castigo etc. Contudo, 

lembra-nos Adorno, a psicologia presente nas obras de Dostoiévski é de “...caráter 

inteligível, da essência, e não do ser empírico, dos homens que andam por aí. E 

exatamente nisso Dostoiévski é avançado” (ADORNO, 2012, p. 57). Sem dúvida, é 

nesse ponto que podemos estabelecer uma relação mais estreita entre Dostoiévski e 

Woody Allen. Assim como o escritor russo, o diretor americano demonstra em seus 

filmes uma predileção pela investigação da personalidade humana, pelo desejo de 

compreender as contradições que constituem os homens e mulheres desde os tempos 

mais remotos de que se tem notícia. Como já sabemos, Woody Allen não se preocupa, 

ao menos não conscientemente, em problematizar as relações sociais fora do âmbito 

interpessoal. Ainda que possamos entrever essa problematização em muitos de seus 
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filmes, quase nunca ela surge como uma questão central. Nesse sentido, o cinema de 

Woody Allen se aproxima decisivamente de Fellini ou, ainda mais, de Ingmar 

Bergman, diretores por quem ele sempre admitiu nutrir grande admiração. Em 

contrapartida, os romances de Dostoiévski, sobremaneira os de sua “fase madura”, 

ultrapassam o realismo prosaico, mas nunca o abandonam. Em Dostoiévski, portanto, 

os conflitos sociais, a realidade mais imediata e a pobreza material dos indivíduos 

caminham lado a lado a sua miséria existencial. Por isso, a literatura de Dostoiévski, 

no cinema, seria uma complexa simbiose de neorrealismo italiano - cuja matéria prima 

sempre foram as dificuldades de sobrevivência de indivíduos às voltas com os 

problemas sociais do momento histórico em que viviam – com o cinema 

reflexivo/filosófico e existencial dos já citados Fellini e Bergman. Nesta seção, 

investigaremos de que modo Dostoiévski trabalha em sua literatura o realismo 

prosaico (a descrição da realidade imediata) paralelamente ao realismo psicológico 

(as reflexões de caráter existencial das personagens); além disso, veremos que 

Woody Allen privilegia em seus filmes as relações pessoais e, por conseguinte, os 

problemas do indivíduo face à incompreensão do mundo e da existência. 

 No primeiro capítulo deste estudo, observei que ao invés de taxarmos 

Dostoiévski e Woody Allen simplesmente como realistas, mais correto seria dizer que 

ambos são também realistas. Em suma, não podemos acreditar que categorizar 

artistas dentro de um movimento possa ser a melhor forma de compreender a 

complexidade de suas obras, que são constituídas de muitos matizes e nuances. De 

toda forma, como o objetivo desta seção é investigar especificamente em que medida 

os romances e filmes de Dostoiévski e Woody Allen podem ser considerados realistas, 

convém fazermos algumas indagações: que tipo de realismo é esse? O que é realismo 

na literatura e no cinema? É possível representar o real? A essa última questão, 

podemos apresentar uma resposta sucinta: não, o real é inapreensível. Entretanto, 

isso não significa que não se pode tentar apreendê-lo. Em verdade, parece que quase 

todas as manifestações artísticas, desde as pinturas rupestres pelo menos, não 

tiveram senão o mesmo objetivo: representar o real, isto é, aquilo que se vivia/via no 

mundo concreto, sob diferentes perspectivas. Um romance como Crime e castigo não 

é capaz de nos mostrar a realidade ipsis litteris, mesmo porque essa não se manifesta 

de maneira coesa ou lógica; o que existe, sim, são realidades, cada uma diferente da 

outra, como sempre o percebeu Pirandello em obras como Assim é se lhe parece ou 

Um, nenhum, cem mil. O que temos no romance de Dostoiévski é um retrato de uma 
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época, mas um retrato pessoal, escrito por um homem russo no século XIX. Ao lermos 

Crime e castigo, portanto, não entramos em contato com a realidade das pessoas 

àquela época, mas sim com a realidade tal como era percebida por quem concebeu a 

história que se passa diante de nossos olhos curiosos. Se nos faltasse malícia 

enquanto leitores, poderíamos ter a impressão de que, ao lermos a narrativa de 

Raskólnikov, conhecemos a realidade da Rússia do século XIX. Mas, embora a 

literatura seja uma das melhores maneiras de entrarmos em contato com a vida de 

outros indivíduos que nos precederam, ela sempre estará limitada pela escorregadia 

realidade, que parece fugir de nossas mãos por mais que tentemos agarrá-la. Essa 

incapacidade da literatura, porém, talvez seja seu maior combustível.  

 Os grandes escritores, parece-me, são aqueles que não estão preocupados 

em apresentar uma verdade absoluta; ao contrário, objetivam narrar a sua versão da 

História, registrá-la, de maneira crítica, para que outros possam conhecê-la um dia. 

Nesse sentido, devemos concordar com Adorno, quando este afirma que “se o 

romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as 

coisas são, então ele precisa renunciar a um realismo que, na medida em que 

reproduz a fachada, apenas a auxilia na produção de engodo” (ADORNO, 2012, p. 57 

– grifos do autor). Para o filósofo alemão, pois, o realismo do romance não deve se 

configurar como uma simples reprodução do real, sob pena de contribuir para a 

conservação da própria realidade narrada. O romance deve transgredir as barreiras 

invisíveis que o separam da sua essência realista, ou seja, sua forma única de criticar 

e transformar as experiências do mundo real através de uma complexa representação 

dos indivíduos e da sociedade.  

Assim como há um mundo (uma realidade) para além das páginas de um 

romance, assim também há uma infinidade de outras experiências que não cabem no 

enquadramento da tela que uma obra cinematográfica nos apresenta. No cinema, a 

ilusão de que estamos diante da realidade, devido ao poder magnânimo da imagem, 

é ainda maior do que na literatura. Durante duas horas, vemos homens e mulheres 

em situações que, muitas vezes, reconhecemos ser as mesmas que vivenciamos em 

nosso cotidiano. As dúvidas, incertezas, angústias que essas personagens 

experimentam nos parecem demasiadamente familiares. Não há dúvida, pensamos 

eufóricos ou atônitos, de que o filme a que assistimos retrata o nosso mundo: o mundo 

real que tão bem conhecemos. Como somos ingênuos! A ficção nos engana 

facilmente, e parece que gostamos de que ela o faça. Por duas horas esquecemos de 
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que a película não é a realidade, mas uma realidade, apenas um microscópico 

fragmento de um enorme universo cujo tamanho não somos capazes de dimensionar. 

Além disso, a realidade do cinema (da arte como um todo) é mais uma realidade 

inventada. Por essa razão, é perfeitamente possível, por exemplo, modificar fatos 

historicamente conhecidos através de um filme. Quentin Tarantino, por exemplo, gosta 

muito de fazê-lo. Em obras como Bastardos Inglórios ou Era uma vez em Hollywood, 

o diretor não tem a intenção de recriar os eventos históricos relativos ao nazismo ou 

ao famigerado assassinato de Sharon Tate liderado por Charles Mason. Seguindo a 

máxima aristotélica de que a poesia (a arte) deve contar o que poderia ter acontecido 

(e não o que aconteceu), Tarantino reescreve a História à sua maneira, isto é, cria sua 

própria realidade. 

Mas voltemos agora às indagações que nos fizemos acima. Tentemos discuti-

las à luz das obras que temos em mãos. Afinal, que tipo de realismo encontramos nos 

romances de Dostoiévski e nos filmes de Woody Allen? Parece-me necessário 

destacar, principalmente em Dostoiévski, a coexistência das diferentes formas de 

realismo, o que já observamos há pouco. A condição social das personagens mais 

marcantes de Dostoiévski não pode ser ignorada, e o autor certamente não pretendeu 

que o fizéssemos, pois insiste em trazer às suas obras sujeitos pobres, miseráveis, 

desprovidos de recursos materiais para uma sobrevivência minimamente digna. Em 

Crime e castigo, não é um mero acaso que o primeiro parágrafo apresente o ambiente 

em que Raskólnikov habitava. Trata-se de um “cubículo”, que, no parágrafo seguinte, 

é descrito como um lugar que “...ficava bem debaixo do telhado de um alto prédio de 

cinco andares, e mais parecia um armário que um apartamento” (DOSTOIÉVSKI, 

2009a, p. 19). Ainda que Dostoiévski passe muito longe das descrições de ambiente 

tão bem detalhadas de um Flaubert, porquanto é muito mais sucinto nesse aspecto 

que o romancista francês, ao iniciar o romance pela apresentação do espaço em que 

vive o herói, o escritor demonstra que sua literatura é profundamente ancorada no 

mundo concreto, no qual a pobreza é uma realidade que se aprende a aceitar. Em um 

país tão desigual quanto a Rússia do século XIX, Raskólnikov representa uma parcela 

considerável da população; ele simboliza, sobretudo, a figura do jovem idealista cuja 

riqueza de ideias e ideais contrasta com a pobreza que o impede de manter-se em dia 

com o aluguel. 

Se as primeiras páginas de Crime e castigo já são suficientes para demonstrar 

que Dostoiévski não abandona de todo a descrição de uma realidade, digamos, mais 
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palpável, através da qual o leitor reconhece um interesse da narrativa em apresentar 

as condições sociais do indivíduo, essas mesmas páginas também evidenciam que o 

escritor não objetiva que a literatura seja uma câmera fotográfica que, supostamente, 

captura o real tal como ele de fato é. Já aqui somos expostos, mesmo que 

timidamente, à simbiose que caracteriza toda a narrativa do romance: o espaço real 

em que as personagens existem no mundo romanesco e o espaço psíquico em que 

elas questionam a si e o mundo a sua volta alternam-se de maneira natural e 

insistente. Raskólnikov encontrava-se “esmagado pela pobreza”, mas “...o aperto em 

que vivia deixara de oprimi-lo ultimamente” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 19). Mais 

adiante, o narrador afirma que Raskólnikov “estava tão malvestido que outra pessoa, 

ainda que habituada a tal situação, teria vergonha de sair à rua de dia em semelhantes 

andrajos” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 20). Portanto, desde o princípio, sabemos que 

há algo muito mais importante para a personagem que a pobreza material. Nos 

capítulos seguintes, pouco a pouco, descobriremos o que de fato atormenta 

Raskólnikov. 

Ainda é digno de nota o encontro de Raskólnikov com Marmieládov, 

personagem de fundamental importância para explicitar de modo sincero e - por que 

não dizê-lo? - realista o sofrimento das camadas mais populares do povo russo. 

Marmieládov é o protótipo de um homem fracassado, para quem a “...pobreza não é 

defeito (...) Mas a miséria, meu caro senhor, a miséria é um defeito”. (DOSTOIÉVSKI, 

2009a, p. 30). Após roubar o dinheiro da própria mulher para beber, Marmieládov 

recorre a sua filha Sônia, que se prostitui para sobreviver e ajudar a família: “Essa 

meia garrafa mesma foi comprada com dinheiro dela (...) Deu-me trinta copeques com 

as próprias mãos, os últimos, tudo o que tinha...” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 38). 

Descobriremos nos capítulos seguintes a importância de Sônia para o romance. Aqui, 

ela surge pela primeira vez como uma personagem da narrativa contada por 

Marmieládov a Raskólnikov. Assim como seu pai, a moça também é uma figura 

representativa da miséria social presente de modo marcante na sociedade. Dessa 

forma, comprovamos que, a despeito de ultrapassar o realismo prosaico, a literatura 

de Dostoiévski não se desvincula completamente do caráter realista de que também 

se constitui. Não podemos esquecer que o autor de Crime e castigo sempre 

acompanhou de perto a sociedade em que vivia, seus problemas e seus principais 

anseios. Os escritos dessa natureza foram publicados na coluna Diário de um escritor 

entre 1873 e 1881, ano da morte de Dostoiévski. 
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Talvez não seja correto dizer que o autor de Crime e castigo criou o romance 

de caráter psicológico, porque é quase impossível escrever uma narrativa sem 

apresentar ao leitor as elucubrações das personagens. Todavia, o que é marcante em 

suas obras é o destaque que a autoconsciência dos sujeitos adquire na história. Essa 

autoconsciência, sim, é bastante singular e responsável por fazer com que a narrativa 

ultrapasse as barreiras do realismo descritivo com o qual os leitores já se haviam 

habituado. Em Crime e castigo, após o assassinato, a confusão mental vivida por 

Raskólnikov é apresentada de muito perto ao leitor. Em diversos momentos, o 

narrador abre aspas e nos permite conhecer exatamente o que pensa seu herói em 

apuros: 

 
“E se tudo isso tiver sido realmente feito de forma consciente e não como 
tolice, se você tinha realmente um objetivo definido e firme, então como é que 
até agora não deu sequer uma olhada na bolsa e não sabe o que lhe coube, 
por que motivo assumiu todos esses sofrimentos e se meteu 
conscientemente numa coisa tão vil, infame, sórdida?” (DOSTOIÉVSKI, 
2009a, p. 124) 
 

 A passagem acima é apenas ilustrativa, uma vez que muitas outras poderiam 

ser citadas como exemplos de momentos em que a narrativa “entra” nos pensamentos 

de Raskólnikov. Aqui, a personagem assume para si mesma o caráter negativo do 

crime que há pouco cometera (lembremos que anteriormente Raskólnikov enxergava 

apenas os aspectos positivos na morte da velha usurária). Além disso, é importante 

destacar nesse trecho a insistência nas palavras relativas à consciência: consciente e 

conscientemente são empregados em um curto intervalo de frases, o que evidencia a 

principal angústia de Raskólnikov. Nesse momento, ele se dá conta de que agiu por 

vontade própria, e não conduzido por um lampejo de loucura espontânea. Matou a 

velha e sua irmã, mas sequer abriu a bolsa que roubara, o que também o atormenta. 

Se não matou para roubar, para que o fez, então? Ao confessar seu crime a Sônia, 

Raskólnikov apresenta um entendimento complexo para seu crime: “Por acaso eu 

matei a velhota? Foi a mim que eu matei, não a velhota! No fim das contas eu matei 

simultaneamente a mim mesmo, para sempre!” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 428). 

Novamente a narrativa se distancia do realismo como “retrato fiel” de uma realidade 

vivida, já que, por óbvio, as palavras da personagem são alegóricas ou metafóricas; 

exprimem o sentimento de culpa e/ou remorso do sujeito que se confronta com a 

responsabilidade de seus próprios atos. 
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 Não são raros os momentos na obra de Dostoiévski em que a narrativa se 

distancia da realidade prosaica (adjetivo que não deve ser entendido aqui de modo 

pejorativo) para dar espaço a momentos-chave em que o que se discute é a 

experiência do ser humano no mundo, sua relação com o divino, seus 

questionamentos de caráter existencial etc. O tormento de Raskólnikov é apenas um 

exemplo. No primeiro capítulo deste trabalho, analisamos a discussão entre Ivan e 

Aliócha em Os irmãos Karamázov, outra passagem muito marcante que demonstra o 

distanciamento da narrativa do real prosaico em benefício do que podemos chamar 

de “realidade psicológica” ou “filosófica”. Essas realidades é que tornam a literatura 

de Dostoiévski tão particular. É claro, porém, que ele não era o único de sua época a 

abordar o mundo real sob diferentes perspectivas. Outros escritores de seu tempo 

(Tolstói, Tchekhov e Turguêniev são exemplos conhecidos) também extrapolaram o 

realismo trivial. Contudo, a força da literatura de Dostoiévski reside em sua polifonia 

(para lembrarmos de Bakhtin mais uma vez), em sua capacidade de dar voz própria 

às personagens, que questionam a si mesmas e o mundo.  

 No cinema, a relação entre realidade descrita e realidade percebida é um 

pouco (ou muito?) diversa da que se nos apresenta na literatura. Isso é, 

evidentemente, natural e compreensível, uma vez que as imagens, aos menos a priori, 

não precisam ser decodificadas. Em tese, a imagem pode ser vista por qualquer 

pessoa que seja dotada do sentido da visão. De modo diverso, em se tratando de 

literatura, não basta ver as letras e palavras. Além de compreender a língua em que 

o texto é escrito, exige-se maior atenção/concentração de quem lê; é necessário que 

o leitor “construa” o mundo em sua imaginação, dando sentido às palavras e, de modo 

concomitante, transforme-as em imagens pessoais que possam ilustrar aquilo que lhe 

é narrado nas páginas do livro que tem diante de si. Por ser essencialmente imagem, 

o cinema requer, aparentemente, menor esforço. Assim, bastaria abrir os olhos e ver, 

nada mais. É claro, sabemos que não é bem assim. Sabemos que, como tantas outras 

manifestações artísticas, o cinema requer muito mais de nós. Os filmes “exigentes” 

são aqueles que não se contentam em nos apresentar uma pobre representação de 

uma realidade cognoscível; que nos instigam a questionar a nossa própria realidade 

através da representação do real. Acredito que diversos filmes de Woody Allen podem 

ser classificados como “exigentes”, na medida em que não se furtam a questionar o 

status quo de conceitos, ideias e costumes, e porque não se contentam em 

representar o real como uma sucessão de ações cotidianas que se repetem num 
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continuum atemporal. Em Woody Allen, isto é, em grande parte de seus filmes, as 

situações do mundo real (sobretudo as relações entre os indivíduos) estão ancoradas 

na realidade cognoscível, mas são a “brecha”, o ponto de partida ou porta de entrada 

que permitem o acesso a reflexões que extrapolam os limites ou barreiras do 

descritivismo trivial e do realismo prosaico.  

 Em seu livro Mutações da literatura contemporânea, Leyla Perrone-Moisés 

fala de uma “literatura exigente”, cuja “...estrutura narrativa não segue o tempo linear 

da intriga, mas mistura vários segmentos temporais. O enunciador passeia livremente 

entre digressões filosóficas ou poéticas” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 238). Embora 

a autora trate de obras literárias em seu texto, a adjetivação também pode ser aplicada 

ao cinema de Woody Allen. Ainda que a estrutura narrativa de muitos de seus filmes 

siga mais ou menos uma linearidade clássica, não são poucos os momentos em que 

as “digressões filosóficas ou poéticas” neles se fazem notar. Mais uma vez, trata-se 

de uma característica que eleva as obras cinematográficas a um status superior 

àquele em que se encontram os filmes que se contentam em apenas narrar o real. 

Naturalmente, as digressões de que fala a autora são de ordem relativamente diversa 

daquelas que encontramos no cinema de Woody Allen. Enquanto na literatura 

contemporânea, muitas vezes, as digressões conduzem o leitor a uma reflexão que 

parece estar quase alheia à narrativa dita principal, nos filmes de Woody Allen elas 

interagem de maneira mais harmônica com o universo narrativo, ou seja, com a 

história principal que o espectador acompanha na tela. Em uma das cenas finais de 

Manhattan, Isaac Davis usa um gravador para registrar os motivos pelos quais vale a 

pena viver: 

 
Muito bem, por que vale a pena viver? Essa é uma boa pergunta. Há certas 
coisas que fazem a vida valer a pena, eu acho. O que, por exemplo? Ok, para 
mim... eu diria que Groucho Marx, para citar um nome. Willie Mays e o 
segundo movimento da Sinfonia de Júpiter, e... a gravação de “Potatohead 
Blues” do Louis Armstrong... filmes suecos... A educação sentimental do 
Flaubert... Marlon Brando, Frank Sinatra... as maçãs e as peras incríveis do 
Cézanne... caranguejos no San Wo’s... o rosto de Tracy (MANHATTAN, 
1979, cap. 22). 

 

  Isaac Davis é mais uma (entre tantas!) personagens de Woody Allen a 

procurar o sentido da vida e encontrá-lo, sobretudo, na arte. A cena em questão é 

uma espécie de parênteses na narrativa, mas dela não se distancia por completo, uma 

vez que, a despeito das inúmeras referências citadas pela personagem, a principal 
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delas parece ser a última: o rosto da jovem Tracy por quem Davis continua 

apaixonado. De toda forma, trata-se de um exemplo interessante em que a digressão 

corrobora o distanciamento do “realismo imediato”, que também compõe a narrativa 

como um todo. Aqui, é curioso notar como os artistas citados por Isaac Davis são 

(coincidentemente?) os mesmos que Woody Allen tanto admira. Novamente, o diretor 

não resiste em trazer, de maneira explícita, as referências pessoais às suas obras...  

 O principal motivo pelo qual Woody Allen não pode ser considerado apenas 

realista é o fato de que em seus filmes não se percebe uma das maiores preocupações 

que tanto inquietaram alguns artistas que, de certa maneira, ajudaram a inaugurar o 

realismo como um estilo de se fazer arte e, por conseguinte, como uma “escola 

artística”. Nascido no seio da sociedade burguesa, o realismo como estilo objetivou, 

na medida do possível, dar voz a sujeitos sociais que dela não dispunham. Para citar 

um exemplo, podemos mais uma vez recorrer à Madame Bovary, cuja história narra a 

incessante busca de uma mulher pela felicidade em uma sociedade extremamente 

patriarcal. O romance de Flaubert foi pioneiro, mas ainda conservador, uma vez que, 

como já vimos, “pune” a personagem Emma Bovary com a morte. Entretanto, a partir 

de então o ideal realista começou a difundir-se até alcançar sua forma mais “crua”: o 

realismo socialista da União Soviética. Esse tipo de narrativa, cujo maior expoente foi 

provavelmente Maksim Górki, seria um bom exemplo do “nível máximo” alcançado 

pelo realismo, em que finalmente algumas personagens sociais ganham protagonismo 

e, além disso, força capaz de transformar a própria realidade. Entendido, pois, como 

um movimento/escola que teve como norte, inicialmente, a discreta intenção de dar 

voz aos excluídos e, posteriormente, a tentativa de representar uma realidade a ser 

transformada, o realismo não pode ser associado de maneira direta à obra 

cinematográfica de Woody Allen. A seguir, veremos mais alguns exemplos de como 

os filmes do diretor extrapolam o realismo tradicional. Antes, porém, convém apenas 

lembrar que o realismo talvez tenha sido um dos movimentos artísticos mais 

poderosos desde que surgiu, vide sua longevidade que nos transporta aos dias de 

hoje. Malgrado as experimentações artísticas ao longo do século XX, impulsionadas 

pelas vanguardas europeias nas primeiras décadas, o que parece ter sobrevivido 

mesmo é o anseio pela representação do real. Como resistir a não alcunhar de realista 

um livro como Sol na cabeça, do jovem escritor Geovani Martins, ou um filme como 

Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles? Obras como essas provam 

que, sob diferentes manifestações, o realismo permanece vivo. 
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 De fato, o cinema de Woody Allen, além de abordar de forma muito particular 

as relações entre os indivíduos e os conflitos que nascem a partir do confronto entre 

diferentes visões de mundo, preocupa-se sobremaneira em lançar luz, sempre que 

possível, às discussões de caráter filosófico-existencial. Nesse sentido, parece-me 

justo retomarmos a essa altura um de seus filmes que discute de maneira mais aberta 

essa temática. Trata-se de Homem irracional, cuja cena em que Abe confessa a Jill o 

assassinato que cometera analisamos de modo ainda ilustrativo na introdução deste 

trabalho. Além de ser um dos filmes de Woody Allen em que a concepção 

existencialista da vida e do mundo é exposta mais abertamente, é também uma obra 

que pode ser aproximada sem maiores esforços da narrativa de Dostoiévski, 

sobretudo de Crime e castigo.  

 O título do filme nos coloca diante de uma aparente contradição. Ora, o 

homem é um animal que se diferencia de todos os outros exatamente por sua 

racionalidade, por sua capacidade de agir segundo a razão, e não segundo suas 

emoções imediatas. Woody Allen nos obriga a voltar a Descartes, para quem o homem 

existe a partir do momento em que a ele se revela sua existência, isto é, a partir do 

pensamento. A máxima Je pense, donc je suis, porém, aparece aqui como que 

espelhada; ou seja, o que vemos é o seu contrário. Na medida em que não é racional, 

o homem é igualado aos outros animais e, como tal, também pode agir de maneira a 

“bestializar-se”, isto é, irracionalizar-se. Todavia, para Abe o assassinato do juiz que 

estava disposto a arruinar a vida de uma mulher (uma completa desconhecida para o 

protagonista) é um ato racional, uma atitude que se impõe como necessária para que 

sua vida finalmente tenha sentido. Ao longo da narrativa, antes do assassinato, Abe 

se refere constantemente à filosofia de modo negativo; ela é descrita como “besteira”, 

“masturbação verbal” ou “retórica verborrágica”, classificações no mínimo curiosas, 

haja vista que são oriundas de um professor de Filosofia. Em suma, a personagem 

começa a acreditar que a filosofia só faz sentido se formos capazes de colocá-la em 

prática. Autor de artigos sobre o acaso e a aleatoriedade, temas aliás que sempre 

foram muito caros à obra de Woody Allen, Abe se depara, por mera casualidade, com 

a possibilidade de transformar a teoria filosófica em práxis. Quando ele escuta a 

conversa da mesa ao lado, personagens que antes pareciam apenas figurantes são 

enquadradas em primeiro plano, e ouvimos perfeitamente o diálogo entre elas. A 

mulher desconhecida deseja que um certo juiz, capaz de lhe tirar, injustamente, a 
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guarda do filho, tenha câncer, mas Abe compreende que o desejo não é o suficiente 

para transformar a realidade fora do mundo platônico: 

 
Ele não vai ter câncer. Porque querer não adianta. Se você quer que ele 
morra, tem que fazer acontecer. Mas você não seria capaz. E mesmo que 
fosse, seria a principal suspeita. Por outro lado, eu poderia matá-lo e ninguém 
neste mundo desconfiaria. Eu livraria você desse crápula e o sofrimento 
acabaria. Nesse momento, minha vida começou a ter sentido (HOMEM..., 
2011, cap. 10). 

 

 Na verdade, Abe não quer ajudar o próximo. Não se trata de um ato de 

solidariedade de sua parte, mas sim de egoísmo. Ao decidir pelo assassinato do juiz, 

Abe parece estar certo de que sabe o que é melhor para a humanidade, como se esta, 

de modo maniqueísta, pudesse ser dividida entre bons e maus. De um lado, aqueles 

que praticam o bem e ajudam seus semelhantes; de outro, os seres cuja existência 

deveria ser, sempre que possível, eliminada. O entusiasmo nauseante de que Abe é 

acometido o conduz a uma simplificação que, naturalmente, se opõe à complexidade 

da discussão filosófica dos conceitos de “bom” e “mau”. Ao deixar de lado essa 

complexidade e agarrar-se à ideia de que o extermínio de algo aparentemente 

negativo da face da terra é prática louvável, a personagem nos faz pensar na 

exposição das origens dos conceitos “bom” e “mau” apresentada por Friedrich 

Nietzsche em sua Genealogia da moral. Segundo o filósofo alemão,  

 
...o juízo ‘bom’ não provém daqueles aos quais se fez o ‘bem’! Foram os 
‘bons’ mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição de 
pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou 
seja, de primeira ordem em oposição a tudo que era baixo... (NIETZSCHE, 
2008, p. 19).  

 

 Está claro que Abe se considera um ser superior “em posição de 

pensamento”, um sujeito para o qual o mundo se define a partir de seu ponto de vista. 

Dito de outra maneira, e para retomar a narrativa doistoievskiana, Abe também se 

considera um “homem extraordinário”. Assim como Raskólnikov, a personagem de 

Woody Allen decide não apenas o que é bom ou mau, mas que é capaz de contribuir 

para a transformação da sociedade através de um ato supremo como um assassinato; 

essas personagens, portanto, se outorgam o direito de matar, uma vez que se trata 

de uma atitude valorada como positiva segundo o ponto de vista que sustentam.  

É preciso lembrar que o professor de filosofia vive um período de completo 

niilismo, em que absolutamente nada mais faz sentido para si. O assassinato de um 
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homem reconhecidamente mau, crê Abe, poderá devolver-lhe a alegria de viver 

novamente; poderá, enfim, lhe mostrar que a vida vale a pena quando damos um 

verdadeiro sentido a ela. Com efeito, é exatamente isso que a narrativa nos apresenta: 

“Tive uma sensação de missão cumprida. Em vez de escrever um artigo sobre abuso 

judicial que acabaria não servindo para nada, eu parti para a ação e eliminei um 

câncer” (HOMEM..., 2011, cap. 10). A sensação de realização pessoal transforma 

completamente a vida de Abe, que agora aparece aos olhos de todos como um 

homem feliz, que foi capaz de encontrar razões/motivos para viver. 

 A ideia de que é preciso “encontrar um sentido para a nossa vida” – tão cara 

ao existencialismo sartriano - está presente em muitas obras de Woody Allen. Em 

Homem irracional, não há dúvida de que a teoria existencialista é a força motora a 

conduzir Abe rumo ao assassinato, que chamarei aqui de ato significante. Em uma de 

suas aulas, a personagem cita Jean-Paul Sartre literalmente. A passagem escolhida 

não poderia ser mais famosa: “o inferno são os outros”. Nesse ponto, há que fazermos 

um parêntese. As célebres palavras de Garcin, personagem da peça Entre quatro 

paredes, não parecem ser adequadamente interpretadas quando reproduzidas de 

maneira trivial. Em uma leitura descontextualizada da frase, que se tornou uma 

espécie de ditado popular, o termo “inferno” costuma ser ressignificado e a ele se 

atribui o sentido de culpa. Dessa forma, “o inferno são os outros” significaria que os 

outros são culpados pelos males que nos atormentam e pelos quais não somos 

responsáveis, isto é, os outros são os nossos “demônios”. Ainda que essa 

interpretação à famosa assertiva de Garcin também seja compreensível, uma leitura 

contextualizada, baseada no existencialismo ateu que encontra em Sartre um de seus 

maiores expoentes, nos conduz a outras possibilidades significativas. Ao afirmar que 

“o inferno são os outros”, Garcin refere-se à nossa passiva aceitação do julgamento 

do outro, que é responsável direto, estejamos conscientes ou não disso, pela própria 

construção do eu que somos. Como observou Mikhail Bakhtin em sua Estética da 

criação verbal, é fundamental ter presente que a nossa definição de ser humano se 

constrói a partir do olhar do outro. Aliás, “...pode-se dizer que o homem tem uma 

necessidade estética absoluta do outro...” (BAKHTIN, 2011, p. 33). Para Bakhtin, o 

outro é capaz de elaborar uma imagem de nós a que jamais teremos acesso. Por 

exemplo, ainda que eu possa visualizar a minha imagem diante de um espelho, ela 

sempre será vista “de dentro”, estando, assim, indissociavelmente ligada a um eu do 
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qual não posso me libertar. Somente o outro, esse ser tão incompreensível quanto 

fascinante, é capaz de conceber uma imagem integralmente “externa” de mim.  

  Abe, na condição de professor de filosofia, sabe que o outro é um inferno a 

ser enfrentado/suportado. No seu caso, há um literal enfrentamento com Jill, que, ao 

descobrir a autoria do crime, exige a confissão. Entretanto, agora a vida tem um 

sentido; a prisão seria o sinônimo de uma morte que, se antes fora desejada, já não 

se afigura como possibilidade plausível à personagem. Resta-lhe apenas ir adiante, 

enfrentar o inferno que lhe cabe e eliminar aquilo que impede de alguma forma sua 

felicidade. Para não fugir à regra das principais obras de Woody Allen, o 

encerramento de Homem irracional passa longe do happy end hollywoodiano. Nesse 

filme, mais uma vez há uma aproximação ao universo romanesco, em que não raro 

o desfecho é a morte de alguma personagem principal. Abe morre ao tentar 

assassinar Jill, mas é a maneira irônica como isso se dá que merece destaque. É 

irônico que sua morte tenha sido provocada pelo acaso; pela aleatoriedade; em 

suma, por aquilo que não se pode controlar. De certa forma, a cena do elevador é 

uma simbologia de um embate entre a tese existencialista segundo a qual nossas 

escolhas determinam quem somos e o imprevisível que não podemos enxergar, 

porquanto é um completo desconhecido para nós. Abe não escolheu escorregar na 

lanterna que dera de presente a Jill, não escolheu cair no vão do elevador, mas o 

acaso se impôs e lhe mostrou que as escolhas são apenas uma parte da vida. O 

filme de Woody Allen, conquanto flerte com a filosofia existencialista, mostra que o 

homem não é capaz de manter o controle completo sobre sua vida. Dessa forma, 

podemos compreender que não apenas o homem é irracional; a própria existência 

também o é, e é por isso que não é possível mantê-la presa em nossas mãos.  

  Estudar as obras de Dostoiévski e Woody Allen é entrar em contato, mesmo 

que indiretamente, com algumas das principais ideias que norteiam a filosofia 

existencialista, que, para muitos, talvez esteja demasiadamente fora de moda nesses 

tempos modernos em que vivemos. De fato, o auge dessa corrente filosófica foi o 

pós-guerra em meados do século passado. Àquela época, fazia enorme sentido 

afirmar, por exemplo, que somos responsáveis por nossos atos e que, mesmo a 

inércia, poderia ser considerada uma forma de ação. Para transformar a realidade 

concretamente, era necessário, para usar um termo sartriano, engajar-se em uma 

causa; agir de acordo com nossas crenças e consciência. Parece-me, porém, que 

tais “ensinamentos” permanecem bastante atuais em vista de uma realidade que 
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insiste em desafiar nosso otimismo. 

  Como sabemos, não foi exatamente Sartre quem “criou” o existencialismo, 

uma vez que antes dele Søren Kierkegaard e Martin Heidegger já haviam 

desenvolvido em suas obras o conceito de liberdade e a ideia sistematizada pelo 

filósofo francês de que há uma existência ontológica anterior à essência do mundo 

físico. Se não é possível dizer que Sartre é o “pai” do existencialismo, o que não 

parece ter valor algum, uma vez que é praticamente impossível determinar o 

“nascimento” de uma corrente filosófica (bem como o de movimentos artísticos), é 

importante recordar que ele, diferentemente de seus predecessores, não cria em um 

cerne divino. Portanto, o ceticismo de Sartre o diferencia fundamentalmente de 

Kierkegaard e Heidegger, ambos cristãos. Com esse esclarecimento, não intenciono 

afirmar que, devido a sua visão cética de mundo, o filósofo francês se encontra em 

um patamar superior. Todavia, sua compreensão da responsabilidade humana em 

um mundo cuja origem nos é desconhecida me parece a mais adequada para 

tratarmos das obras de Dostoiévski e Woody Allen: 

 
Sou abandonado no mundo, não no sentido de que permanecesse 
desamparado e passivo em um universo hostil, tal como a tábua que flutua 
sobre a água, mas, ao contrário, no sentido de que me deparo subitamente 
sozinho e sem ajuda, comprometido em um mundo pelo qual sou 
inteiramente responsável, sem poder, por mais que tente, livrar-me um 
instante sequer desta responsabilidade, pois sou responsável até mesmo 
pelo meu próprio desejo de livrar-me das responsabilidades; fazer-me 
passivo no mundo, recusar a agir sobre as coisas e sobre os outros, é 
também escolher-me... (SARTRE, 2017, p. 680 – grifo do autor) 

  
 

  A noção de abandono sintetiza a ideia da inexistência de um Deus que, por 

extensão, simbolizaria o amparo ao homem que questiona a sua presença no 

universo. Entretanto, para Sartre, em um mundo sem Deus, não estaríamos 

desamparados, entregues à sorte e ao acaso. Trata-se de um entendimento negativo 

que, no trecho acima, é francamente refutado. Nesse caso, o abandono é valorado 

positivamente, uma vez que ele nos outorga (ou nos obriga) a possibilidade da 

escolha, sendo-nos impossível agir de outra maneira. Não escolher já é uma escolha, 

consciente ou não.  

  Segundo Sartre, o Existencialismo remonta a uma frase de Ivan Karamázov 

que, em verdade, não é literalmente pronunciada pela personagem ao longo do 

derradeiro romance de Dostoiévski. A ideia de que “se Deus não existe, tudo é 

permitido” não é compreendida pelo filósofo francês como sinônimo de angústia ou 



89 
 

aprisionamento, mas antes como um caminho em direção à liberdade. Na ausência 

de quaisquer justificativas oriundas de um plano inteligível, o destino não é aquilo 

que foi determinado e que deve forçosamente se cumprir. Ao contrário, ele é aquilo 

que construímos; é a realidade que se estabelece em uma práxis cotidiana. Em 

outros termos, como sugeriu Bioy Casares, “o destino é uma útil invenção dos 

homens” (BIOY-CASARES, 2008, p. 145). Portanto, ele não existe essencialmente, 

mas se estabelece através de cada escolha que fazemos, a cada nova configuração 

que se constrói em nossas vidas a partir de nossos atos. 

  Se concordamos com Sartre, para quem a gênese do Existencialismo é a 

liberdade inalienável a que estamos condenados e, além disso, a necessidade 

humana de encontrar um sentido verdadeiro que nos motive viver, podemos concluir 

que grande parte da obra de Dostoiévski e Woody Allen é repleta de personagens que 

expõem uma visão existencialista em relação ao ser/estar no mundo (Raskólnikov e 

Abe talvez sejam os melhores exemplos). Ao menos desde Memórias do subsolo e 

Annie Hall, os romances de Dostoiévski e filmes de Woody Allen apresentam sujeitos 

inconformados com uma realidade (destino) na qual seus anseios não podem ser 

correspondidos, na qual a ação é um imperativo necessário a fim de se combater 

qualquer possibilidade de predestinação.  

Embora à primeira vista a narrativa de Homem irracional possa sugerir uma 

reprodução mais ou menos fiel da realidade, ou melhor, da relação amorosa entre dois 

amantes, é forçoso reconhecer que a história de amor entre Abe e Jill é uma espécie 

de “pano de fundo” daquilo que realmente parece ser importante enquanto proposta 

fílmica. Para Jorge Fonte, “Una de las características más importantes del cine de 

Woody Allen es su particular forma de retratar la realidade (...) el cine sumerge la 

realidade en una irrealidad ficticia creíble que transcurre paralela a la realidad 

verdadeira”14 (FONTE, 1998, p. 61). A “irrealidade fictícia” de que fala o escritor 

espanhol é a história de amor entre o professor de filosofia e sua aluna exemplar, ao 

passo que a verdadeira realidade (se é que podemos nos arriscar a falar nesses 

termos) é o embate entre o bem e o mal, o certo e o errado, o sentido da vida e sua 

completa negação: o niilismo absoluto. Ora, o que Woody Allen objetiva nessa obra 

é, uma vez mais, reler Dostoiévski. Não esqueçamos do diálogo que Abe e Jill travam 

 
14 Uma das características mais importantes do cinema de Woody Allen é sua maneira particular de 
retratar a realidade (...) o cinema mergulha a realidade em uma irrealidade fictícia crível que corre 
paralela à verdadeira realidade. (tradução nossa) 
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no início da narrativa, quando ainda pouco se conhecem: “Sempre adorei os escritores 

russos. Sobretudo Dostoiévski. Ele sacou tudo” (HOMEM..., 2011, cap. 2). Encantada 

com o comentário de seu professor, Jill afirma, em resposta a Abe, que leu todos os 

livros de Dostoiévski. Assim como já o fizera em Match Point, Woody Allen declara, 

de maneira discreta, que a obra a que assistimos é/será uma releitura de uma 

narrativa dostoievskiana. Entretanto, a história dos amantes é necessária. Sem ela, 

talvez estivéssemos diante de uma adaptação literal. Aliás, se não houvesse uma 

narrativa entre dois amantes, provavelmente não estaríamos diante de um autêntico 

filme de Woody Allen! 

Apesar de Dostoiévski e Woody Allen transcenderem o realismo imediato, 

como vimos até o momento, existem elementos presentes em suas narrativas que não 

podem ser negligenciados e que, curiosamente, se relacionam de maneira mais ou 

menos íntima com a prosa de caráter mais tradicional do realismo. Na verdade, seria 

mais adequado falarmos em elementos que constituem as narrativas, sem os quais 

estas nem poderiam existir da maneira como as conhecemos. Refiro-me aqui à 

importância dos cenários urbanos, pois a cidade é o lugar central do romance realista, 

o cenário em que quase tudo acontece. No cinema, é imperativo notá-lo, porque 

reconhecemos, muitas vezes imediatamente, o espaço geográfico no qual já 

estivemos ou com o qual já travamos contato por fotos ou vídeos que não se 

apagaram de nossa memória. Para seguirmos adiante em nossa caminhada 

investigativa, é fundamental compreendermos o papel e a importância das cidades 

que servem de cenário para narrativas de caráter marcadamente psicológico e 

filosófico.  

 

2.2 Pelas ruas de São Petersburgo e Nova York 
 

Uma cidade pode ser / um coração, / um punho (MARTINS, 2001, p. 21). 
 

 A cidade não é apenas o espaço narrativo onde quase tudo acontece, como 

acima foi dito. Ela é, por vezes, símbolo da ambição, daquilo que provoca o sentimento 

de desejo nas personagens (em nós mesmos, portanto). A ascensão do romance 

realista está intimamente ligada à expansão das cidades que, paulatinamente, 

ganhavam formas modernas ao longo do século XIX. Indústrias, comércios, vida social 

ativa... tudo na cidade parece luzir, atrair a todos. A esse respeito, escreve Raymond 
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Williams: “À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, 

comunicações, luz.”; entretanto, completa o autor, “Também constelaram-se 

poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e 

ambição...” (WILLIAMS, 2011, p. 11). Esse aspecto contraditório da cidade de que fala 

Raymond Williams, em grande medida, ainda parece descrever com exatidão as 

cidades contemporâneas em que hoje habitamos. O artista, o escritor de romances 

em particular, tem de aprender a conviver com essa simbiose entre o progresso e seu 

contrário: a modernidade e o atraso andam de mãos dadas na urbe capitalista. A 

despeito dessa conflituosa relação entre artista e espaço urbano, o escritor de meados 

do século XIX já não acredita mais nos ideais bucólicos dos poetas neoclássicos. Na 

cidade é que suas histórias são narradas, e é nela que se pode ao menos tentar viver 

de literatura. Naturalmente, ao me referir aqui à cidade faço alusão à metrópole, às 

chamadas “cidades grandes”, aquelas que, malgrado suas contradições, são o palco 

principal dos acontecimentos mais “relevantes” da sociedade.  

Na literatura, não é muito difícil encontrarmos exemplos da presença da 

cidade como uma personagem, se não principal, ao menos muito significativa para ser 

classificada apenas como coadjuvante. Diversas obras buscaram retratar em suas 

páginas aquele sonho provinciano que enxerga na cidade uma possibilidade real de 

mudança de rumo na vida. Falo em mudança de rumo, mas também poderia usar o 

termo “felicidade”. Em última instância, é a felicidade que as personagens 

ambicionam. Nesse caso, a ambição não deve ser entendida como algo negativo, mas 

antes como o combustível responsável pela coragem de que precisamos nos 

alimentar quando abandonamos o que temos - ainda que seja muito pouco - em busca 

de um futuro tão incerto. Especialmente na literatura brasileira, um exemplo 

incontornável dessa busca é Vidas secas, de Graciliano Ramos. É verdade que 

Fabiano e sua família não têm muita escolha, são andarilhos muito mais por 

necessidade que por opção. Aqui, há pouco lamento por aquilo que fica para trás, uma 

vez que é necessário preocupar-se com a sobrevivência imediata e prover meios para 

continuar caminhando, em todos os sentidos. O desfecho do romance é o que mais 

me interessa, uma vez que Fabiano e sua família decidem fugir em direção à cidade, 

pois é lá que enxergam uma possibilidade mínima de sobrevivência digna: “Mudar-se-

iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes 

deles” (RAMOS, 2001, p. 125). Graciliano Ramos é um exemplo muito próximo de 

nós, além de ser relativamente recente. Podemos observar esse protagonismo da 
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cidade, porém, em terras mais distantes e décadas antes. Em Ilusões perdidas, Lucien 

de Rubempré sonha em tornar-se um renomado escritor, mas para isso sabe que 

precisa estar onde “tudo acontece”. Não por acaso, Balzac intitulou um dos capítulos 

de sua obra como “Um grande homem de província em Paris”. Embora seja um 

“grande homem” na sua Angoulême, em Paris Lucien é apenas mais um entre tantos 

que, como ele, também veem na cidade a possibilidade de ascender social e 

economicamente. 

Nesta seção, observaremos como a cidade é uma importante personagem 

tanto na literatura de Dostoiévski quanto no cinema de Woody Allen. Contudo, desde 

já é preciso esclarecer que, devido ao natural distanciamento temporal entre os 

artistas e, portanto, entre os contextos históricos que estudamos, as cidades se 

apresentam aos nossos olhos sob diferentes perspectivas. Sumariamente, é possível 

dizer que enquanto a São Petersburgo do século XIX é um espaço em processo 

contínuo e célere de transformação e modernização, na Nova York de Woody Allen 

essa transformação já ocorreu.  

Na literatura de Dostoiévski, não é comum que a cidade seja retratada como 

um espaço ambicionado pelas personagens; não é um lugar para o qual se possa 

lançar um olhar ou desejo minimamente romântico, como ocorre no citado romance 

de Balzac em relação a Lucien de Rubempré e Paris. São Petersburgo, tal como 

retratada em Crime e castigo, é uma cidade que, embora passe por inúmeras 

transformações estruturais lideradas pelo Czar Alexandre II – cujo objetivo era 

transformar a capital russa em um grande modelo de cidade moderna para toda 

Europa -, já conhecia uma desigualdade social que pode ser observada ainda hoje, 

guardadas as devidas proporções históricas. Nesse aspecto, São Petersburgo não se 

distancia muito de tantas cidades “modernas” que hoje conhecemos no Brasil e no 

mundo. Ao que parece, a desigualdade social e disparidade entre os anseios das 

camadas mais populares e os “feitos” realizados pelos governos são atemporais e não 

exclusivos de uma única nação e época.  

A São Petersburgo de Dostoiévski é palco de diversos de seus romances, 

mas é provavelmente em Crime e castigo que ela se apresenta ao leitor de maneira 

mais complexa. É nesse romance que suas contradições e sua influência sobre as 

personagens se fazem notar de modo mais significativo. Quando o aspirante a 

cunhado de Raskólnikov, Piotr Pietróvich Lújin, chega à capital para conhecê-lo, 

entrevemos em suas palavras a importância de se estar na cidade para compreender 
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a dimensão exata dos principais acontecimentos que nela têm lugar: “...há dez anos 

eu não vinha a Petersburgo. Todas essas novidades entre nós, as reformas, as ideias, 

tudo isso chegou até nossa província; mas para notar com mais clareza e ver tudo é 

necessário estar em Petersburgo” (DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 160). Ainda que Lújin 

afirme que “tudo” chegou à província, ele reconhece que apenas em Petersburgo pode 

enxergar esse “tudo” com clareza. Aqui, a personagem conversa com Razumíkhin 

acerca de ideias e reformas que eram então debatidas pela intelectualidade russa, 

através de artigos ou da própria literatura. Todavia, Lújin também poderia falar sobre 

aspectos mais “concretos” que compunham o mosaico petersburguense da época. 

Além dos grandiosos acontecimentos e construções, dos acalorados debates 

intelectuais, Petersburgo é o espaço em que podemos, sem dificuldade, encontrar a 

miséria, a prostituição como recurso para a sobrevivência ou o alcoolismo como 

subterfúgio à condição degradante de vida. Em suma, a cidade russa representa as 

ambiguidades da cidade moderna do século XIX e participa do romance desde as 

primeiras páginas: 

    
Na rua fazia um calor terrível e, para completar o abafamento, o aperto, cal 
por toda parte, madeira, tijolo, poeira, e aquele peculiar cheiro de verão tão 
conhecido de cada petersburguense sem condição de alugar uma casa de 
campo. (...) O cheiro insuportável das tabernas, especialmente numerosas 
nesta parte da cidade, e os bêbados, que apareciam a cada instante, apesar 
de ser dia útil, completavam o colorido repugnante e triste do quadro. 
(DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 20) 

    

Dostoiévski escolhe um espaço da cidade muito particular para ambientar seu 

romance. O outro lado, o da aristocracia e “alta sociedade”, permanecerá 

desconhecido para grande parte das personagens e, por conseguinte, para o leitor. O 

que importa à narrativa são os ambientes pelos quais transita Raskólnikov. O “triste 

quadro” de São Petersburgo pintado nessas páginas iniciais condicionam e 

corroboram o sentimento de sufocamento, angústia e desespero que Raskólnikov 

experimenta desde as primeiras cenas narradas. Nesse espaço, sua condição de 

sujeito atormentado passa praticamente despercebida aos olhos dos transeuntes. A 

“figura esquisita” de Raskólnikov é apenas mais uma entre tantas outras que 

vagueiam pela caótica capital do Império Russo: 
 

...o grande número de certas casas e a população predominante de artesãos 
e operários de oficinas, amontoada naquelas ruas centrais de Petersburgo, 
às vezes matizavam a paisagem geral com tais tipos que seria até estranho 
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alguém admirar-se de encontrar uma figura esquisita (DOSTOIÉVSKI, 2009a, 
p. 20). 

    

 Com efeito, Raskólnikov não era, como gostaria de ser, um “homem 

extraordinário”, mas apenas mais um “tipo comum” entre tantos outros que 

caminhavam sem rumo em uma conturbada cidade cujas influências ocidentais se 

faziam notar cada dia mais. De maneira indireta, descobrimos que São Petersburgo 

adquiria, pouco a pouco, as cores da modernidade que caracterizavam as cidades 

europeias. Nesse ponto, convém lembrar de Notas de inverno sobre impressões de 

verão, obra que Dostoiévski escreveu enquanto viajava por algumas das principais 

capitais da Europa no século XIX. Em seus relatos, de caráter predominantemente 

documental (mas que preservam a poética literária), o escritor russo demonstra estar 

atento às novidades e transformações europeias, que ele pôde identificar exatamente 

por encontrar-se fora de seu “habitat natural”. No primeiro dos sete capítulos em que 

se subdividem suas notas, “Em lugar de prefácio”, é curioso observar o tom irônico 

com que Dostoiévski trata o próprio trabalho que terá a seguir: “Quem de nós, russos 

(pelo menos dos que leem revistas), não conhece a Europa duas vezes melhor que a 

Rússia?” (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 69). Escrever impressões sobre as cidades 

europeias seria algo quase inútil, porquanto todos os russos já possuiriam largo 

conhecimento sobre o assunto. Continua Dostoiévski: “... nada tenho de especial para 

contar, e ainda menos para anotar ordenadamente, pois nada vi em ordem, e, se 

cheguei a ver algo, não tive tempo de examiná-lo” (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 69). Ao 

afirmar que nada viu em ordem, Dostoiévski chama atenção para o caráter 

despretensioso de suas anotações, que seriam diametralmente opostas a uma 

observação científica, fundamentada em bases sólidas (o que justifica o uso do termo 

“impressões” no título da obra). Portanto, as notas não teriam compromisso algum 

com a investigação formal de um expedicionário, o que, nesse caso específico, parece 

ser algo positivo, haja vista que confere certa liberdade a seu autor.  

 Sem dúvida, Paris e Londres foram as cidades que mais impressionaram 

Dostoiévski em suas viagens. A primeira representava um mundo justo no sentido 

estético do termo: a cidade perfeita na qual cada elemento parecia estar em seu lugar 

adequado e que marchava harmoniosamente em um progresso contínuo (o que não 

deixa de ser visto com certa dose de sarcasmo pelo escritor). Contudo, Dostoiévski 

não faz questão de esconder o espanto diante da grandeza da metrópole, capital 

cultural do mundo àquela época e que, ainda hoje, mantém esse status: “Sim, Paris é 
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uma cidade assombrosa. [...] Realmente, mais um pouco e a Paris de um milhão e 

meio de habitantes vai transformar-se numa cidadezinha professoral e germânica, 

petrificada em ordem e calmaria, a exemplo de alguma Heidelberg” (DOSTOIÉVSKI, 

2011, p. 114). O sentimento de Dostoiévski diante da Paris de meados do século XIX 

era de admiração e espanto. O caráter ambíguo desse sentimento se coaduna 

sobremaneira com o próprio conceito de modernidade: algo que nos encanta devido 

a sua beleza alegórica, mas que, concomitantemente, se afasta de nós por uma 

espécie de exagero desproporcional que não somos capazes de mensurar. Para os 

“habitantes do século XXI” não é difícil gerenciar essa contradição. Mesmo que não 

estejamos nas cidades mais modernas do mundo, podemos saber como elas são e 

mesmo vê-las através dos recursos tecnológicos atuais. À época em que Dostoiévski 

escreveu suas notas, não havia como travar contato com as grandes metrópoles do 

mundo senão indo até elas, o que certamente pode explicar o deslumbre que, em um 

primeiro momento, as cidades parecem ter provocado no escritor. Mas se Paris 

impressionou o autor de Crime e Castigo por sua ordenação, ainda que esta se 

configurasse dentro de uma assombrosa e grandiosa megalópole, a cidade de 

Londres encantaria Dostoiévski por se tratar do extremo oposto:  

 
Que diferença em relação a Paris, mesmo exteriormente! Esta cidade que se 
afana dia e noite, imensurável como o mar, com o uivar e ranger de máquinas, 
estas linhas férreas erguidas por cima das casas (brevemente, serão 
estendidas também por debaixo delas), essa ousadia de iniciativa, esta 
aparente desordem, que em essência é a ordem burguesa no mais alto grau... 
[...] Sente-se uma força terrível, que uniu num só rebanho todos estes 
homens inumeráveis, vindos do mundo inteiro (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 115).  
 
 

Convém lembrar que na Inglaterra, durante os séculos XVIII e XIX, ocorreu a 

primeira grande Revolução Industrial. Enquanto Dostoiévski “flanava” pelas ruas da 

capital inglesa, estava em curso um processo de industrialização que reconfiguraria a 

relação de trabalho na sociedade burguesa: “A Revolução Industrial não transformou 

só a cidade e o campo: ela baseou-se num capitalismo agrário altamente 

desenvolvido, tendo ocorrido muito cedo o desaparecimento do campesinato 

tradicional” (WILLIAMS, 2011, p. 12). Não é difícil entrever, em Notas de inverno..., 

um olhar assustado diante do pretensioso progresso da modernidade. A 

grandiosidade da capital inglesa e a consequente impossibilidade de mensurá-la 

impressionam Dostoiévski. O olhar crítico do escritor russo observa que a ordem 

burguesa é, paradoxalmente, a ausência de qualquer ordenação. O espírito dessa 
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nova sociedade que surgia diante de seus olhos se materializaria décadas depois, 

durante o século XX, com a consolidação do capitalismo. No entanto, já era possível 

perceber, quando Dostoiévski escreve suas notas, que o “progresso” sobrepujara as 

construções humanas mais arcaicas. As casas foram “invadidas” por linhas férreas; 

nas ruas, ouviam-se o ranger e o uivo das máquinas a vapor. Se naquelas turbulentas 

décadas alguém se trancasse em sua casa por um ano, após o que novamente 

ganhasse as ruas da grande cidade, provavelmente seria tomado pelo espanto e, 

talvez, fosse capaz de enxergar as transformações com os olhos de um estrangeiro, 

qual os de Dostoiévski em suas viagens. 

 Em Crime e castigo, como observa o professor Eudécio Américo, “...a cidade 

vive uma vida humana: acorda, sorri, se enerva, sente frio, adoece; suas estátuas 

podem ganhar vida; as janelas dos edifícios agem como olhos que tudo observam, 

que perseguem os personagens em suas andanças” (AMÉRICO, 2016, p. 56). De 

certa forma, portanto, é como se Petersburgo fosse humanizada no romance de 

Dostoiévski. Essa impressão de que a cidade é personificada confirma a tese segundo 

a qual o espaço urbano não é um mero cenário ou palco em que as personagens 

transitam indiferentes àquilo que lhes cerca. Muito embora saibamos que a literatura 

de Dostoiévski privilegie notadamente o debate filosófico, o confronto quase teatral 

entre os indivíduos (o que investigaremos com maior vagar na próxima seção), é 

forçoso reconhecer que em Crime e castigo o autor se preocupou, provavelmente 

mais que em outras de suas obras, em fazer com que a cidade de São Petersburgo 

não tivesse um papel tão simplório ou coadjuvante. Ora, não é raro percebermos, 

mesmo nos melhores escritores realistas, que a cidade é importante na medida em 

que situa o leitor no “mundo real”, na medida em que lhe mostra que a história que ele 

lê se passou em um espaço verdadeiro; para prová-lo, o escritor não se furtará em 

descrever, com detalhes, como é esta cidade, que tipo de pessoas nela habitam etc. 

Não se trata de um “defeito” da narrativa, mas de uma característica que lhe é 

particular. Em Dostoiévski, porém, como temos visto, a paisagem urbana dialoga com 

as personagens cujas histórias de vida conhecemos brevemente ao longo da 

narrativa.  

Com efeito, a importância da cidade na literatura, da cidade e todas as suas 

nuances, encontra um exemplo no mínimo interessante na obra de Dostoiévski. É 

difícil imaginar a angustiante história de Raskólnikov sem o meio conturbado, caótico, 

ambíguo e povoado de tipos que parecem colorir com tintas sombrias a cidade de São 
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Petersburgo. A narrativa da vida do herói romanesco, nesse caso específico mas em 

muitos outros na história da literatura, se alimenta dos elementos que compõem aquilo 

que está à sua volta. Talvez não seja desarrazoado nos perguntarmos, ainda que 

como exercício imaginativo, se a história de Raskólnikov poderia existir, tal como a 

conhecemos, fora do espaço urbano, ou melhor, fora de São Petersburgo. Parece-me 

que não. Em Crime e castigo, há uma relação de espelhamento entre o herói e a 

cidade. As características que compõem São Petersburgo, em certa ou em grande 

medida, se refletem em Raskólnikov. A urbe é o espaço do choque entre contrários; 

em uma palavra, é o espaço da contradição, em que ricos e pobres, beleza e pobreza, 

suntuosidade e miséria precisam dividir espaço de alguma maneira: “Petersburgo 

sempre se mostrou como uma cidade de contrastes. Os luxuosos palácios que 

rodeavam a cidade, o brilho da corte imperial, os prédios, que apareciam cada vez em 

maior quantidade, coexistiam com a extrema pobreza do povo” (AMÉRICO, 2016, p. 

55). Por sua vez, Raskólnikov é a contradição em pessoa. Acredita ser um “homem 

extraordinário”, mas esse homem tem o direito de matar; acredita possuir uma 

inteligência superior, portanto, mas essa mesma inteligência não é utilizada para 

refletir profundamente acerca das consequências reais de seu ato. Em suma, o caos 

petersburguês que convive com sua aparente beleza modernizante é o mesmo que 

se verifica na personalidade da personagem principal da narrativa. Por essa razão, é 

difícil crer que Raskólnikov, em um ambiente bucólico e apaziguador, pudesse 

cometer um crime que em São Petersburgo não lhe parecia de todo negativo; no qual 

enxergava, como já vimos em outro momento, muitos aspectos positivos. A cidade de 

São Petersburgo e o caráter (ou alma?) de Raskólnikov conversam e se confundem. 

Em relação ao cinema de Woody Allen, podemos dizer que a cidade adquire 

um papel relativamente diferente daquele que vemos na literatura de Dostoiévski: seu 

protagonismo é muito maior! Enquanto nas obras do romancista russo a cidade é por 

vezes preterida em favor da narrativa principal, dos diálogos, dos embates filosóficos 

(sendo Crime e castigo não propriamente uma exceção mas um caso em que esse 

“abandono” do cenário urbano não se verifica), nos filmes de Woody Allen a cidade, 

quase sempre, é tão importante quanto a história que se narra. Na verdade, é muito 

comum que a cidade seja literalmente citada e explorada enquanto espaço no qual as 

personagens transitam. É claro que esse protagonismo se relaciona diretamente com 

o tipo de arte com que trabalha o diretor, porque, em se tratando de cinema, seria no 

mínimo um grande desperdício não fazer com que os espaços urbanos participassem 
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da narrativa de modo ativo. Por meio das imagens nas telas, podemos não apenas 

imaginar, mas ver concretamente os cenários da narração, materializados e 

vivificados diante de nossos olhos. Assim como São Petersburgo é a cidade-chave na 

obra de Dostoiévski, assim também a cidade de Nova York exerce um fascínio e é 

tratada de modo muito particular na obra fílmica de Woody Allen: “Es muy important 

el tratamiento que da a su ciudad natal: Nueva York, uma ciudad que está totalmente 

vinculada a él. Aunque el cine de Woody Allen está plagado de referencias europeas, 

éste no existiría sin Nueva York”15 (FONTE, 1998, p. 97). Como destaca Jorge Fonte, 

a cidade de Nova York está totalmente vinculada a Woody Allen. Não se trata apenas 

de seu espaço narrativo preferido, mas de sua cidade natal, em que ele cresceu e 

que, ao longo dos anos, sempre figurou em seus filmes com significativa importância. 

Nos filmes de Woody Allen, estamos diante de uma Nova York muito 

particular. Se Dostoiévski opta por contextualizar sua narrativa em um espaço 

negligenciado de São Petersburgo, onde o que se vê são as casas mal-acabadas, os 

bêbados e as prostitutas, as de Woody Allen, geralmente, parecem optar por uma 

visão algo romântica da cidade (ou no mínimo muito mais romântica que aquela 

encontrada nas obras de Dostoiévski). Nesse aspecto, poderíamos dizer que o 

escritor russo é consideravelmente mais “realista” que o diretor americano. Entretanto, 

podemos nos perguntar: por que essa visão da cidade, por vezes romantizada, 

também não pode participar da realidade? Ora, parece-me que o real é tão complexo 

que nele “cabem” perfeitamente as diversas nuances de que são compostas as 

cidades em questão, São Petersburgo e Nova York. Não é razoável pensar que, 

apesar de suas contradições, esses ambientes também não sejam dotados de 

belezas que podem ser destacadas em uma narrativa romanesca ou cinematográfica. 

Se em um romance como Crime e castigo há pouco espaço para que essa beleza se 

faça presente, em um filme como Manhattan, para citar apenas um exemplo, ela é 

amplificada desde as primeiras cenas. Provavelmente, esse é o filme de Woody Allen 

em que a cidade de Nova York se apresenta de maneira mais poética. A começar pela 

filmagem monocromática, que confere aos espaços cotidianos uma fotografia inusual, 

obrigando o espectador a rever paisagens que, em outro contexto, poderiam lhe 

passar despercebidas. No início do filme, enquanto escutamos “Rhapsody in Blue”, as 

 
15 O tratamento que ele dá à sua cidade natal é muito importante: Nova York, uma cidade que está 
totalmente ligada a ele. Embora o cinema de Woody Allen seja repleto de referências europeias, ele 
não existiria sem Nova York. (tradução nossa) 
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imagens da cidade se sucedem: os arranha-céus, as ruas cheias de gente, o Empire 

State, a ponte do Brooklyn... todos os mais famosos símbolos da Grande Maçã servem 

para ambientar ou preparar o espetador para a narrativa que está por vir. Uma voz em 

off anuncia:  

 
“Capítulo um. Ele adorava Nova York. Ele idolatrava a cidade sobre todas as 
coisas.” Hum... não, que tal assim: “Ele... ele tinha uma visão muito romântica 
de Nova York (...) Ele tinha uma visão exageradamente romântica de 
Manhattan e da vida (...)” “Para ele, Nova York significava mulheres bonitas 
e conquistadores de esquina” (...) Não... é vulgar, muito vulgar (...) “Capítulo 
um. Ele adorava Nova York, embora pra ele, a cidade fosse uma metáfora da 
decadência da cultura contemporânea. Como era difícil viver numa cidade 
dessensibilizada pelas drogas, música barulhenta, televisão, crime, lixo”. 
(ALLEN, 1983, p. 5-6) 

 

 Nessa cena inicial, escutamos as palavras do roteirista Isaac Davis, que 

poderiam ser as do próprio Woody Allen. Afinal, o diretor nunca escondeu o amor por 

sua cidade natal. A respeito de Annie Hall, filme em que Nova York também figura 

como personagem central, Neusa Barbosa lembra que “encenando a crônica da vida 

de um escritor cômico de Manhattan, Alvy Singer, Woody assumiu claramente a 

paixão pela cidade que mais ama no mundo” (BARBOSA, 2002, p. 56). Contudo, a 

despeito dessa paixão, também devemos destacar que a visão romântica da cidade é 

posta em xeque na citada passagem de Manhattan. Isaac ama sua cidade, mas 

compreende suas contradições e seus aspectos negativos. De certa maneira, a 

personagem “luta” contra a imagem algo idílica e poética que construiu de Nova York. 

Esta é uma cidade cosmopolita, barulhenta, suja e, por que não, feia também. Apesar 

de tudo, “‘Nova York era a sua cidade. E seria sempre’” (ALLEN, 1983, p. 7). 

Não é segredo que Woody Allen sempre nutriu aversão por premiações. Em 

relação ao Oscar, por exemplo, o diretor afirma: “os prêmios da Academia são 

particularmente desonestos porque as pessoas pressionam para você votar nelas e 

nos amigos (...) Não há nenhum melhor filme do ano. Não há integralidade ou 

credibilidade” (ALLEN apud BJÖRKMAN, 1995, p. 99). Por essa razão, sua presença 

na premiação do Oscar de 2002 é tão particular. O motivo que fez com que o diretor 

aceitasse participar desse evento, porém, não se relaciona com seu filme à época, já 

que O escorpião de Jade não recebera nenhuma indicação a qualquer categoria. O 

evento em questão ocorreu apenas alguns meses após o atentado contra as torres do 

World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, e Woody Allen foi convidado a 

apresentar uma montagem de filmes que tinham Nova York como cenário principal. 
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Naturalmente, havia uma necessidade latente de mostrar a todos que a cidade ainda 

era cultural e economicamente interessante enquanto “capital do mundo”. Nesse 

sentido, a escolha de Woody Allen é sintomática. Além de se tratar de uma 

personagem singular, que daria grande notoriedade àquela apresentação, o nome do 

próprio diretor sempre se confundiu com o de Nova York desde que seus filmes 

ganharam maior notoriedade. Ao explicar por que aceitou o convite da Academia, 

Allen confessa (agora fora das telas) seu amor pela cidade:  
 
...eu, por Nova York, faria tudo, peguei o meu smoking e vim para cá. É uma 
grande cidade para os filmes. Desde que eu era criança, os filmes que eu 
cresci em Nova York, que foram filmados lá, sempre foi um maravilhoso e 
romântico cenário para os filmes e é um ótimo lugar para ir, trabalhar e fazer 
cinema. A cidade ainda é vibrante e emocionante (...) Então, eu queria fazer 
um apelo para vocês irem à Nova York, ela continua a ser uma grande cidade. 
(ALLEN apud BIANCONCINI ANJOS, 2015, p. 48) 

 

A fala de Woody Allen se coaduna com a de sua personagem em Manhattan, 

porque demonstra uma pueril e sincera paixão pela cidade que o viu nascer e crescer. 

O discurso acima reproduzido é a um só tempo apelo e confissão. Confissão de amor, 

é claro, e apelo para que ninguém esqueça a beleza e potencialidade de Nova York, 

o que, uma vez mais, corrobora a diferença fundamental que já observamos acerca 

do tratamento dispensado às cidades em Dostoiévski e Woody Allen. Nesse caso, o 

que aproxima esses artistas é a dimensão humana, a grandeza e o protagonismo das 

cidades que lhes servem de cenário e que participam ativamente das narrativas. 

Todavia, a imagem confessadamente romântica do espaço urbano presente nos 

filmes de Woody Allen se opõe àquela, irascível e por vezes cruel, que encontramos 

em Dostoiévski. Aliás, é forçoso lembrar que esse “romantismo” de Woody Allen não 

se restringe à Nova York. A despeito das inúmeras questões financeiras que subjazem 

à produção de um filme, não esqueçamos que, em uma fase mais recente, o diretor 

rodou muitos filmes em cidades europeias: Vicky Cristina Barcelona, Meia-noite em 

Paris e Para Roma com amor (To Rome with Love – 2012) são exemplos que trazem 

no próprio título o nome das cidades em que se passam as narrativas. Embora as 

histórias desses filmes pareçam mais ou menos autônomas, seria muito difícil 

imaginá-las fora do espaço em que as cenas são rodadas. É como se o único cenário 

possível fosse aquele que nos é apresentado. Parece, pois, que o diretor não escreveu 

um roteiro independente que poderia ser representado em qualquer tempo-espaço, 

mas uma história que deveria ser representada em um tempo e espaço específicos. 
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Somente a beleza quase onírica de Paris é capaz de transportar Gil Pender à época 

de ouro em que habitam seus ídolos literários. Em Meia-noite em Paris, aliás, Woody 

Allen retoma a ideia da cidade como cartão-postal tão presente em seus filmes que 

se passam em Nova York. Mas, se em uma obra como Manhattan as cenas iniciais 

nos apresentam uma cidade contraditória, isto é, bela mas caótica, nas tomadas 

iniciais de Meia noite..., ao som de Si tu vois ma mère, vemos uma Paris dos sonhos, 

poética, ambicionada por aqueles que buscam qualquer forma de inspiração. Nesse 

sentido, essas tomadas se relacionam de maneira harmônica com a temática principal 

do filme, o sujeito que precisa de motivos verdadeiros para sua obra e, 

consequentemente, para sua vida.  

Por razões óbvias, parece haver uma diferença muito importante entre a 

presença de determinadas cidades na literatura e no cinema. Em tese, um romancista 

pode situar sua narrativa onde bem entender, ao passo que para o cineasta nem 

sempre o espaço geográfico é uma escolha. Se se trata de um filme cujo cenário é 

majoritariamente intimista, não há problemas de maior grandeza. Entretanto, com 

muitas cenas externas, é comum que o filme faça saber a todos que aquela obra se 

passa em uma cidade específica. A cidade é, portanto, personagem. Quando 

assistimos a Asas do desejo, não temos dúvida de que o filme foi rodado em Berlim; 

reconhecemos facilmente o Rio de Janeiro em Cidade de Deus, assim como Paris em 

O fabuloso destino de Amélie Poulain.  

Com frequência, questões financeiras determinam a locação de um filme, que 

exige um alto investimento. Entretanto, tais “pormenores” não passam ao largo dos 

romancistas. Particularmente em se tratando de Dostoiévski, que escrevia romances 

para ganhar a vida, para sobreviver, a necessidade de atingir um público leitor também 

era considerada quando da elaboração de seus livros. Embora pareça algo natural o 

fato de um escritor que habita São Petersburgo escrever obras que têm a cidade como 

cenário principal (assim como um Machado de Assis escreveu no e sobre o Rio de 

Janeiro), essa relação não é direta, nem óbvia. Além de São Petersburgo ser a capital 

e cidade mais importante da Rússia enquanto Dostoiévski produzia suas obras, era 

também, e por consequência de sua notoriedade, a cidade em que o grande público 

leitor vivia; era, pois, a cidade que gostaria de ver retratada na literatura seus vícios e 

virtudes. A ideia segundo a qual o escritor vive isolado em um palácio ou coisa que o 

valha não pertence mais aos romancistas realistas, que ajudaram a consolidar o 

gênero romanesco a partir do século XIX. Esse escritor, ao contrário, escreve na 
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cidade e sobre ela. Além disso, é preciso repetir: a literatura não era apenas uma 

diversão, um requinte ou deleite para fugir da realidade. Escrever já era uma profissão. 

A presença de São Petersburgo em grande parte das narrativas de Dostoiévski 

demonstra que o escritor não constrói sua obra de maneira tão livre, como pode nos 

parecer à primeira vista. À semelhança de um diretor de cinema, cujos filmes se 

passam muitas vezes em cidades economicamente viáveis e rentáveis para a 

produção, não é raro que um romancista também imagine ou direcione sua obra a um 

público leitor específico. No século XIX, quando ainda estávamos distantes da 

globalização de que hoje somos testemunhas, o reconhecimento da cidade na 

narrativa certamente tinha um valor maior do que somos capazes de dimensionar no 

presente momento.  

Realizar um filme pode ser muito dispendioso em termos financeiros. É 

necessário encontrar financiamento para que uma obra seja viável em determinada 

cidade, o que muitas vezes pode frustrar as expectativas de um diretor. Em entrevista 

após a exibição de Match point no festival de Cannes de 2005, Woody Allen deu a 

seguinte declaração: 
 

Os cineastas como eu têm um tempo duro. Os estúdios não se preocupam 
com filmes bons – se conseguem um filme bom, ficam duplamente felizes, 
mas a bilheteria e o dinheiro são seus objetivos. Eles querem esses filmes de 
100 milhões de dólares para fazer 500 milhões de dólares. É por isso que 
estou feliz de trabalhar em Londres, porque estou de volta ao mesmo tipo de 
criatividade liberal e atitude que eu costumava ter (ALLEN, 2005). 

 

De fato, Londres “acolheu” Woody Allen durante alguns anos. Entre 2005 e 

2007, três filmes tiveram a capital da Rainha como cenário principal. Além do já citado 

Match point, Scoop: o grande furo (Scoop - 2006) e O sonho de Cassandra 

(Cassandra's Dream - 2007) completam a lista. Na verdade, Woody Allen sempre 

gozou de maior prestígio longe de sua cidade natal. Sem dúvida, essa é uma das 

razões pelas quais o diretor nova-iorquino rodou tantas obras em grandes centros 

europeus, como vimos há pouco. Além do maior prestígio que recebe na Europa, está 

em jogo também o lado financeiro de que Allen fala no trecho em destaque. Por ser 

considerado um diretor demasiadamente “autoral”, suas obras costumam atingir um 

público mais restrito e específico. Via de regra, os filmes de Woody Allen não geraram 

receitas, ao menos nos EUA, capazes de inspirar os investidores a se aventurar em 

novas apostas. Algumas das maiores bilheterias do diretor advém de filmes rodados 

na Europa, como Vicky Cristina Barcelona e Meia noite em Paris. Este último, aliás, é 
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a obra de maior sucesso comercial de Woody Allen, tendo alcançado a cifra de quase 

152 milhões de dólares, o que, de toda maneira, é um número pouco atrativo para a 

grande indústria cinematográfica. A título de exemplo, Avatar, de James Cameron, 

atingiu a marca de quase 2,8 bilhões de dólares em bilheteria quando de seu 

lançamento em 2009. 

A despeito das questões econômicas e comerciais por trás dos “filmes 

europeus” de Woody Allen, é particularmente interessante que obras como Match 

point e O sonho de Cassandra, abertamente inspiradas em Dostoiévski, tenham sido 

rodadas em Londres, pois as narrativas algo sombrias e misteriosas se coadunam 

com a típica imagem que o senso comum criou a respeito dessa cidade. A ideia de 

que se trata de uma metrópole cinza, por vezes melancólica, habita o imaginário 

popular, sobretudo daqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecê-la 

pessoalmente. Não poderia, portanto, haver cenário mais adequado para filmes que 

abordam uma temática nebulosa como a morte devido a interesses socioeconômicos. 

A aproximação a Dostoiévski é incontornável. Na verdade, porém, a cidade de 

Londres nos é apresentada nessas obras como uma metrópole contraditória, tal como 

já fora descrita em Notas de inverno... Já sabemos que as narrativas de Woody Allen 

não privilegiam apenas os aspectos negativos do espaço urbano (como ocorre em 

Crime e castigo), mas também, e sobretudo, os positivos. Por essa razão, o lado 

“cartão-postal” de Londres não é jamais deixado em segundo plano. 

Em Match point, enquanto se relaciona com a filha de um grande e rico 

empresário, Chris vai a operas, janta em bons restaurantes e passeia pelo cais do Rio 

Tâmisa. A respeito de Londres, declara: “Eu a adoro. É tão agitada e viva. Nunca vi 

tanta arte ou teatro” (MATCH, 2005, cap. 6); quando sua vida começa a se desajustar 

e sua relação extraconjugal com Lola se agudiza, porém, o jovem e ambicioso ex-

jogador de tênis é obrigado a “voltar às suas origens”. A partir de então, encontra-se 

rotineiramente com Lola numa região da cidade em que os assaltos a prédios já não 

parecem mais surpreender os moradores: “_ A região não é degradada como você 

disse. _ Não é perfeito. O prédio já foi roubado algumas vezes. Tem ratos no 

apartamento da mulher ao lado...” (MATCH, 2005, cap. 6). Na Londres “cartão-postal”, 

o assassinato de Lola não seria aceitável, mas nessa cidade dentro da cidade, uma 

região relativamente esquecida por aqueles que nela não habitam, a morte de alguém 

poderia parecer algo mais “natural”. Por isso, não seria absurdo considerarmos que a 

cidade tem uma participação indireta na morte da personagem. Dificilmente Chris teria 
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coragem de assassiná-la da forma como o fez caso Lola ainda pertencesse a “outra 

cidade” na qual ambos se conheceram e travaram as primeiras relações.  

 Na Londres de Woody Allen, é possível estabelecermos um diálogo mais 

estreito com a realidade. Mesmo que as paisagens turísticas estejam presentes nas 

obras, elas dividem espaço com uma presença mais concreta e mundana da cidade - 

mais real, portanto. Nesse sentido, são narrativas que se assemelham, em certa 

medida, à narrativa notadamente realista de Dostoiévski no que diz respeito à 

presença do espaço urbano. Entretanto, é inegável que o que aproxima Dostoiévski e 

Woody Allen nesse ponto é a intimidade que ambos mantêm com as metrópoles que 

lhes servem de inspiração, porque o tratamento que lhes dispensam é, por vezes, 

demasiadamente diverso para ser comparado em termos de igualdade. Para 

deixarmos claro de vez essa distinção, abandonemos a Londres de Match point e 

voltemos à Nova York à São Petersburgo. 

 Certamente a São Petersburgo de Dostoiévski não era a única existente. Se 

quisermos conhecer o outro lado da cidade, as relações sociais da alta aristocracia 

russa, já vimos que podemos folhear as páginas de Guerra e paz. No entanto, a cidade 

que encontramos em Crime e castigo era a única possível como cenário para uma 

narrativa que objetivava contar a história de vida de uma personagem como 

Raskólnikov. Isso quer dizer que seria no mínimo incoerente com o projeto narrativo 

do romance a presença de um espaço deslumbrante e encantador, como os que 

costumeiramente encontramos nos filmes de Woody Allen. Se este alimenta uma 

visão poética da cidade, Dostoiévski, sempre atravessado pelo viés jornalístico e olhar 

crítico para o mundo, nos apresenta uma São Petersburgo muito mais crua, 

desprovida de elementos “acessórios” que possam chamar atenção devido à sua 

beleza. Jorge Fonte acredita que “Woody Allen es un poeta lírico de su ciudad, há 

explorado los mitos y significados associados a ella, enriqueciéndolos com sus propias 

historias y su sensibilidade”16 (FONTE, 1998, p. 98). Enquanto Woody Allen é um 

poeta, Dostoiévski estaria mais próximo, de fato, de um jornalista, que procura retratar 

a realidade de maneira menos subjetiva, uma vez que a completa objetividade, 

naturalmente, seria quase inalcançável em se tratando de um romancista. 

 
16 Woody Allen é um poeta lírico de sua cidade, ele explorou os mitos e significados associados a ela, 
enriquecendo-os com suas próprias histórias e sensibilidades. (tradução nossa) 
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 Seja na Rússia do século XIX ou nos EUA dos séculos XX/XXI, as sociedades, 

divididas por um capitalismo em ascensão ou consolidado, são extremamente 

desiguais. Beleza e suntuosidade dividem espaço com a miséria e a devassidão. Esse 

contexto ambíguo é, sem dúvida, um cenário perfeito para narrar as histórias de 

personagens que podem ser descritas sumariamente como sujeitos conflituosos. Em 

Crime e castigo, mesmo que a grandiosidade de São Petersburgo seja apenas aludida 

(mas não retratada da mesma maneira que Nova York o é por Woody Allen), ela se 

faz presente no sentimento de altivez que nutre Raskólnikov. O tamanho de sua 

ambição é comparável à imponência da cidade de quem ele parece ser um filho 

bastardo. As lutas sociais que se travam nessa metrópole representam a luta da 

própria personagem consigo mesma. Nela, como talvez em todos os seres humanos, 

o bem e o mal coabitam e buscam ser protagonistas. Parafraseando Dmitri 

Karamázov, poderíamos dizer que aqui Deus e o diabo se enfrentam em um único 

campo de batalha: o coração dos homens.   

 Em Woody Allen, embora a poesia citadina se faça presente de maneira 

marcante, o contraste entre polos opostos é permanente. O lado obscuro da urbe pode 

ser encontrado na “alma” das personagens, para usar um termo dostoievskiano. 

Contraditórias e confusas como a cidade em que vivem, homens e mulheres precisam 

decidir entre o que é “certo” e “errado”, mas descobrem que esse maniqueísmo é 

demasiado pobre para compreender a complexidade dos sentimentos e relações 

humanos. Em Hannah e suas irmãs, a beleza e poesia das ruas e parques de Nova 

York se coadunam com a temática da paixão, mas se opõem ao “pecado” da traição 

conjugal; em Crimes e pecados, a Nova York das oportunidades se opõe ao desejo 

de Cliff Stern de trabalhar com aquilo que verdadeiramente ama. Em suma, essa 

contradição característica nas obras de Dostoiévski e Woody Allen aproxima as obras 

desses artistas do mundo real, ou melhor, de uma construção de mundo que 

aprendemos socialmente a chamar de realidade. Literatura e cinema, ao menos os 

gêneros específicos que aqui estudamos, sempre buscaram essa aproximação. 

Todavia, há uma outra manifestação artística que não deve passar despercebida 

neste estudo, porquanto, como veremos adiante, influenciou fundamentalmente a 

produção romanesca de Dostoiévski e fílmica de Woody Allen. Se buscamos neste 

capítulo estudar o real e suas diferentes manifestações, quer me parecer 

incontornável observar como aspectos da dramaturgia podem ser encontrados em 
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abundância nas obras desses artistas aos quais temos dedicado algumas horas de 

nossas vidas.  

 

2.3 O teatro como palco da vida 

 

Adoro o teatro. É muito mais real que a vida. (WILDE, 1981, p. 99) 

 

Na última seção deste capítulo, veremos de que maneira a dramaturgia está 

presente tanto na literatura de Dostoiévski quanto no cinema de Woody Allen. No 

caso do escritor russo, a presença do teatro se verifica em aspectos técnico-

composicionais do romance, ao passo que nos filmes de Woody Allen, além dos 

aspectos técnicos, encontraremos referências, diálogos e citações, diretas ou 

indiretas, de autores que se dedicaram, sobretudo, à arte dramática. Como nas 

seções anteriores, o norte que deve nos guiar é o real e suas representações. Aqui, 

importa-me investigar como esses artistas utilizam a linguagem dramatúrgica / a 

dramaturgia como uma forma de aproximar suas narrativas da realidade verossímil. 

O adjetivo dramático pode ser compreendido de modo trivial, isto é, como 

sinônimo de algo “comovente”, ou de forma mais específica, ligado aos estudos de 

teoria literária. A gênese desse segundo entendimento se encontra em Aristóteles. 

Nesse caso, poderíamos pensar no gênero dramático tal como concebido na clássica 

divisão d’A poética. É certo que essas diferentes possibilidades semânticas do termo 

em questão, tanto a prosaica quanto a aristotélica, não disputam o mesmo espaço 

nem se opõem; ao contrário, é bastante comum que as confundamos ou as 

empreguemos como sinônimos (propositalmente ou não). Em se tratando dos 

artistas estudados, é fora de dúvida que comoção e representação caminham lado a 

lado. Portanto, a possível ambiguidade não é apenas bem-vinda, mas desejada. 

Embora suas obras tenham sido, e sejam ainda hoje, constantemente 

adaptadas para o teatro, Dostoiévski nunca escreveu um texto que tivesse como 

destinação principal a encenação em palco. Então, de que maneira compreender 

romance dramático não apenas como “texto comovente”, mas como uma espécie de 

“subgênero” literário que se relaciona diretamente ao texto dramático por excelência? 

Antes de nos aventurarmos em busca de uma resposta a essa questão, convém 

observarmos a íntima relação que o autor de Crime e castigo matinha com o teatro. 

A professora e tradutora Elena Vássina lembra que Dostoiévski, “...em sua juventude, 
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sentiu-se especialmente atraído pelas grandes personagens trágicas da dramaturgia 

clássica. Desde o princípio, quando esboçou as ideias dos dramas Boris Godunov e 

Maria Stuart, sempre sonhou em escrever para teatro” (VÁSSINA, 2008, p. 55). 

Também chamando atenção para o início da carreira literária do escritor russo, 

Joseph Frank acredita que assim “...como Stendhal e Balzac, Dostoiévski 

provavelmente começou querendo escrever para o teatro...” (FRANK, 2008, p. 160-

161). Por fim, as palavras de um confesso desafeto da obra de Dostoiévski, Vladimir 

Nabokov, atestam uma vez mais a notável inclinação do romancista em direção ao 

teatro: “ele pareceria ter sido escolhido pelo destino para ser o maior dramaturgo 

russo, porém tomou o rumo errado e escreveu romances” (NABOKOV, 2014, p. 150). 

Os excertos acima demonstram que alguns importantes estudiosos já 

notaram a estreita relação entre Dostoiévski e a dramaturgia. O fato de o romancista 

jamais ter escrito peças teatrais não nos impede de desnudar em suas obras 

aspectos diversos que se relacionam, de modo mais particular, aos textos 

dramáticos. Nesse ponto, é importante esclarecer que, a despeito da clássica 

tripartição aristotélica à qual estamos há muito habituados, não é raro, em se tratando 

de campo tão fértil à criatividade humana quanto a arte, que os gêneros literários 

dialoguem intimamente, fundindo-se de modo a originar gêneros híbridos que não se 

restringem a classificações herméticas (o que parece ser bastante óbvio em se 

tratando, sobretudo, das literaturas moderna e contemporânea). A esse respeito, 

Anatol Rosenfeld afirma que “...toda obra literária de certo gênero conterá, além dos 

traços estilísticos mais adequados ao gênero em questão, também traços estilísticos 

mais típicos dos outros gêneros” (ROSENFELD, 1985, p. 18). É nesse sentido que 

se pode falar, por exemplo, em romance dramático ou teatro épico, cujos maiores 

expoentes talvez sejam, respectivamente, o próprio Dostoiévski e Bertold Brecht. 

Uma peça como A vida de Galileu, para citar apenas um exemplo, apresenta, por 

meio da recriação de episódios biográficos, a história de um sujeito singular na 

história da humanidade. No teatro épico (mas não apenas nele), pois, é impossível 

não narrar, ainda que o dramaturgo se valha de técnicas diversas das que um 

romancista utilizaria para contar a mesma história. Obviamente, não pretendo afirmar 

com isso que o épico se sobrepõe ao dramático, mas que ambos estabelecem um 

diálogo muito próximo. Ora, “as semelhanças entre o romance e a peça de teatro são 

óbvias: ambos, em suas formas habituais, narram uma história, contam alguma coisa 

que supostamente aconteceu em algum lugar, em algum tempo, a um certo número 
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de pessoas” (PRADO, 2011, p. 83). Para seguirmos em solo firme, porém, há que 

distinguirmos narrativa de narração. Ainda que toda narrativa implique uma narração, 

esta não se vincula exclusivamente àquela, o que significa dizer que a narração não 

depende da forma narrativa para existir. Sua independência permite que ela seja 

notada em outros gêneros literários. Por isso, é provável que apenas o gênero lírico 

seja capaz de prescindir completamente da narração (ainda que amiúde também se 

valha dela), porquanto não precisa “contar uma história”. Através da combinação de 

palavras e versos o poeta pode, por exemplo, expressar a subjetividade do eu-lírico.  

Assim como as peças teatrais pressupõem, ao menos em sua gênese, a 

narração, no romance dramático verificamos uma atenção especial aos diálogos em 

forma de discurso direto. Em alguns dos romances mais importantes de Dostoiévski, 

não são poucos os momentos em que é possível notar uma espécie particular de 

diálogo, que dispensa a interferência tuteladora do narrador. Esses diálogos 

autossuficientes estão presentes, sobretudo, em Crime e Castigo, O idiota, Os 

demônios e Os irmãos Karamázov. Para o crítico russo Dmítri Merejkóvski, toda força 

da representação artística de Dostoiévski está concentrada em seus diálogos, pois 

“...é neles que tudo se enlaça e se resolve” (MEREJKÓVSKI apud VÁSSINA, 2008, 

p. 57). Com efeito, se lançarmos um olhar atento aos romances citados, não será 

difícil concordar com as palavras de Merejkóvski. Comuns a todos esses romances, 

as inúmeras cenas dramáticas que os compõem constituem peças-chave das 

narrativas. Aqui, poderíamos lembrar Raskólnikov ao confessar a Sônia o 

assassinato que cometera; a oferta de Rogójin a Nastássia Filíppovna e a posterior 

fuga de ambos; a comparaison entre os demônios bíblicos e russos feita por Stiepan 

Trofímovitch após Sófia Matvêievna ler o evangelho e, finalmente, o embate 

filosófico-existencial entre os irmãos Ivan e Aliócha a respeito da natureza humana e 

existência de Deus. Sem dúvida, cada uma dessas “cenas” mereceria investigação 

particular pela força e teatralidade que nelas se encerram.  

Para que os diálogos autossuficientes possam ganhar vida, é necessário que 

as próprias personagens se apresentem de forma autônoma, independente. Na 

verdade, essa independência seria um pré-requisito à existência plena de toda 

grande personagem, que “... só começa a viver, só adquire existência artística, 

quando se liberta de qualquer tutela, quando toma em mãos as rédeas do seu próprio 

destino...” (PRADO, 2011, p. 100-101). A libertação das personagens que se verifica 

nas narrativas de Dostoiévski, particularmente em romances como Crime e castigo 
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e Os irmãos Karamázov, enseja a “ausência do narrador”, o que foi pioneiramente 

investigado por Mikhail Bakhtin. Embora considere a polifonia dos romances de 

Dostoiévski diametralmente oposta ao drama, o crítico russo destaca a 

independência marcante de suas personagens: 

 
A personagem se torna relativamente livre e independente, pois tudo aquilo 
que no plano do autor a tornara definida, por assim dizer sentenciada, 
aquilo que a qualificara de uma vez por todas como imagem acabada da 
realidade, tudo isso passa agora a funcionar não como forma que conclui 
a personagem, mas como material de sua autoconsciência. (BAKHTIN, 
2013, p. 58) 

 
Já vimos em outro momento que as personagens de Dostoiévski possuem 

vida própria, que não se confunde com a de seu criador. No romance, como em um 

palco, cria-se um aparente livre-arbítrio, o que autoriza ações independentes, isto é, 

abre-se a possibilidade para a existência de diálogos que se bastam a si mesmos. 

Todavia, é necessário esclarecer que essa independência característica de muitas 

personagens dostoievskianas não significa o apagamento completo do narrador, 

muito menos do autor primário, ou seja, o próprio Dostoiévski. Na verdade, mais 

correto seria falarmos em distanciamento do autor/narrador em relação às suas 

personagens. Afinal, ainda segundo Bakhtin, é absurdo acreditar que a consciência 

do escritor não está presente na obra em si. Particular em Dostoiévski é o fato de 

que a consciência do autor não objetiva transformar a consciência do outro (das 

personagens) em objetos, porquanto Bakhtin acredita em uma “inconclusibilidade 

discursiva” (já observada no início deste trabalho).  

Em Os irmãos Kamarázov, estamos diante de um dos romances mais 

dramatúrgicos de Dostoiévski. Portanto, vale a pena retomar a análise dos capítulos 

“A revolta” e “O Grande Inquisidor”, em que os irmãos Ivan e Aliócha se enfrentam 

filosoficamente. Suas crenças e, por extensão, personalidades distintas se 

evidenciam. Aqui, as personagens estão em plena liberdade e a interferência do 

autor é mínima, quase sempre se limitando a sucintas palavras, como os verbos de 

elocução: “observou Aliócha com inquietação”, “ganiu Ivan tomado de certo êxtase”, 

“exclamou Aliócha com amargura e ansiedade” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 329-336-

338 – grifos meus). É quase involuntário compararmos essas intervenções do 

narrador às rubricas presentes nos textos teatrais: “... a palavra do autor adquire com 

frequência o papel de notas do dramaturgo ou encenador” (VASSINA, 2008, p.61). 
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Entretanto, note-se que, diferentemente dos textos dramatúrgicos por excelência, os 

verbos na narrativa aparecem no pretérito, uma vez que se referem a um já-vivido, 

enquanto o drama apresenta, via de regra, as instruções no tempo presente, de modo 

a orientar a futura encenação em um outro espaço para além das páginas do livro. 

Mesmo que o tempo pretérito seja, por óbvio, o tempo predominante nas narrativas, 

nos romances de Dostoiévski, especialmente em Crime e castigo e Os irmãos 

Karamázov, é possível observar certa predileção pela velocidade dos 

acontecimentos – algo característico do gênero dramático. Assim, “os leitores do 

romance, tal como espectadores no teatro, passam a ser testemunhas das 

constantes peripécias de conflito do enredo, indo de catástrofe a catástrofe” 

(VÁSSINA, 2008, p. 62). Apesar de o último romance de Dostoiévski possuir quase 

mil páginas, grande parte da narrativa se passa em poucos dias, excetuando-se o 

intervalo entre a prisão e o julgamento de Dmítri, que ocorre cerca de dois meses 

após os acontecimentos iniciais da obra. Como no teatro, no romance de Dostoiévski 

o que importa é a vida das personagens naquele momento apreendido pelo texto; 

privilegia-se o sincrônico ao diacrônico. 

O embate entre os dois irmãos nos capítulos em destaque é particularmente 

interessante porque “...Ivan discute não com Aliócha mas antes de tudo consigo 

mesmo, e Aliócha não discute com Ivan enquanto voz única e integral mas interfere 

no diálogo interior dele, procurando reforçar-lhe uma das réplicas” (BAKHTIN, 2011, 

p. 200). Portanto, o diálogo na obra de Dostoiévski não representa apenas o conflito 

entre dois sujeitos; trata-se antes de um artifício de autoconhecimento no percurso 

trilhado pelos indivíduos. O exemplo de Ivan e Aliócha se estende a praticamente 

todas as personagens de Dostoiévski em Os irmãos karamázov. À medida que 

praticamente todas são atormentadas por seus próprios demônios, essas 

personagens buscam, através do outro, um maior entendimento de si mesmas. Em 

suma, o diálogo não deixa de ser uma espécie de monólogo. Especialmente no 

capítulo “A revolta”, é curioso notar a prolixidade de Ivan em face da quase mudez 

de Aliócha, que escuta perplexo as terríveis histórias contadas pelo irmão: “Irmão, 

onde está querendo chegar?” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 330). Não seria 

despropositado afirmar, pois, que Ivan “usa” Aliócha na tentativa de esclarecer seus 

próprios questionamentos. Na verdade, é a si que expõe suas inquietações: “Devo 

te fazer uma confissão – começou Ivan –, nunca consegui entender como se pode 

amar o próximo” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 326). 
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Outro momento do romance ilustrativo da teatralidade de/em Dostoiévski 

através da força criativa de seus diálogos é o primeiro interrogatório de Dmítri, 

principal suspeito de haver assassinado Fiódor Karamázov. A partir do livro IX, 

“Investigação preliminar”, Dmítri e seus inquiridores se confrontam em um extenso 

interrogatório, que toma conta de capítulos inteiros. As falas de Dmítri talvez sejam, 

dentro do romance, o melhor exemplo de “diálogo inconcluso”. De fato, em diversos 

momentos desse interrogatório preliminar, a personagem parece falar sozinha. 

Entretanto, diferentemente do que ocorre no diálogo entre Ivan e Aliócha, o suposto 

parricida dialoga consigo numa atitude deliberadamente responsiva ao próprio 

discurso, o que significa dizer que no “monólogo” de Dmítri, ao menos nesse 

momento específico da narrativa, não enxergamos a busca pelo autoconhecimento 

vista há pouco. Aqui, a personagem tem por objetivo principal convencer o outro a 

pensar como lhe convém, porquanto é pego de surpresa e acusado de um crime que 

afirma não haver cometido: 

 
Ora, eu não escondia meus sentimentos, toda a cidade sabe disso – sabem 
todos que frequentavam a taverna. Ainda recentemente, no mosteiro, eu o 
declarei na cela do stárietz Zossima... Naquele mesmo dia a noite, 
espanquei e por pouco não matei meu pai, e jurei que voltaria lá e o 
mataria, isso diante de testemunhas... Oh, milhares de testemunhas! Gritei 
isso o mês inteiro, todos são testemunhas!... O fato é evidente, o fato fala, 
clama, mas os sentimentos, senhores, os sentimentos já são outra coisa. 
Vejam, senhores – Mítia franziu o cenho -, parece-me que, no tocante aos 
sentimentos, os senhores não têm o direito de me fazer perguntas. Ainda 
que os senhores estejam investidos de autoridade, o que eu compreendo, 
isto, porém, é assunto meu, questão interior minha, íntima, no entanto... já 
que eu não escondia meus sentimentos antes... na taverna, por exemplo, 
falava para todos e cada um, então... agora tampouco vou fazer mistério 
com isso. Vejam, senhores, eu compreendo que neste caso há provas 
terríveis contra mim: eu disse a todo mundo que o mataria, e de repente o 
mataram: neste caso, como não teria sido eu? Ah-ah! Eu os desculpo, 
senhores, os desculpo plenamente. (...) quem neste caso teria matado 
senão eu? Não é verdade? Se não fui eu, então quem é que foi? 
(DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 610-611). 

 

Nesse trecho, a confusão mental de Dmítri se evidencia em sua própria 

linguagem. Como lembra Paulo Bezerra, “...cada alteração, por mínima que seja, no 

estado da personagem e na sua relação com o seu mundo reflete-se imediatamente 

na forma de expressão isto é, na fala da personagem” (BEZERRA, 2012, p. 7). Assim, 

sempre que as personagens dostoievskianas entram em crise é na sua linguagem 

que isso será notado (daí a dificuldade de se estabelecer uma boa tradução). Por 



112 
 

meio de frases inconclusas e entrecortadas, Dmítri não está apenas dialogando com 

os que suspeitam de sua inocência, porque a personagem antecipa o pensamento 

do outro, isto é, dos “senhores”, para piedosamente perdoar-lhes a ofensa de que se 

enxerga alvo. Ora, o que Dmítri faz é inverter os papeis concessivamente. A 

concordância inicial serve-lhe como um mecanismo de aproximação em direção ao 

pensamento de seus inquiridores, que são refutados com veemência. Nesse caso, já 

não é Dmítri quem deve ser perdoado, mas aqueles que ousaram atentar contra sua 

honra. 

Não obstante as diferenças entre os diálogos de Ivan/Aliócha e 

Dmítri/inquiridores, há uma semelhança marcante que não deve passar 

despercebida em nossa análise. Em ambos os casos, a existência do outro é 

fundamental como elemento desencadeador do discurso. Ainda que as personagens, 

por vezes, falem a si mesmas, só podem fazê-lo através de um “instrumento”, por 

meio do contato e diálogo direto com o outro, que lhes permite buscar entendimento 

(Ivan) ou salvar-se de uma “falsa” acusação (Dmítri). Nesse sentido, a narrativa de 

Dostoiévski privilegia o discurso direto, apresentando literalmente aquilo que a 

personagem questiona em seu íntimo e, por vezes, verbaliza a um outro que não 

seja sua própria consciência: “__ Aliocha, fala-me a verdade como se estivesses 

diante de Deus: Acreditas que eu tenha matado, ou não acreditas? (...) __ Em 

nenhum momento acreditei que fosses o assassino (...)   __ Eu te agradeço!” 

(DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 775). Aqui, mais um exemplo do desejo de autoafirmação. 

E é somente assim que tomamos conhecimento da angústia de Dmítri, a cuja 

consciência não teremos acesso pela voz do narrador. Novamente, o texto 

romanesco se aproxima do dramático (e de uma suposta realidade, portanto), uma 

vez que neste não é possível “fugir” do pensamento das personagens. A narração se 

desenvolve através de “vozes livres”, única porta de entrada, demasiadamente 

estreita, para os pensamentos dos indivíduos. 

Também me parece interessante, a fim de demonstrar a solidez dos laços 

que unem o romance à dramaturgia, apontar para uma certa “encenação” nas ações 

de algumas personagens que, confessadamente ou não, em momentos importantes 

da narrativa, “atuam” diante de seus interlocutores. No primeiro dos trechos a seguir, 

Fiódor Karamázov se dirige a Piotr Alieksándrovitch (tutor de Dmítri após a morte de 

Adelaia Ivánovna); em seguida, vemos a acusação de Aliócha contra Catierina 

Ivánovna (noiva de Dmítri), após esta despedir-se de Ivan: 
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(...) Não, com o senhor ainda dá para conversar, ainda dá para viver! O 
senhor pensa que eu sempre minto assim e banco o palhaço? Pois fique 
sabendo que estive o tempo todo representando de propósito para tentá-lo. 
(DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 74) 

 
Ele está indo para Moscou e a senhora exclamou que está contente – a 
senhora exclamou de propósito! E depois foi logo tratando de explicar que 
não está contente com isso, mas, ao contrário, lamenta por... perder um 
amigo – e isso a senhora também representou... como em uma comédia no 
teatro!... (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 267-268) 

 
Nas passagens em destaque, a diferença marcante reside no fato de que 

Fiódor Karamázov admite sua atuação a Piotr Alieksándrovitch, ao passo que 

Catierina é acusada por Aliócha de haver fingido, isto é, representado uma falsa 

felicidade diante da partida de Ivan a Moscou. Até que ponto a proximidade de 

Dostoiévski do texto dramático influencia não apenas a construção narrativa de seus 

romances mas, inclusive, as próprias ações de algumas de suas personagens é 

matéria que poderia ser investigada em um estudo particular.  

O romance dramático não pode passar sem a presença marcante do 

discurso direto, no qual se entranha toda a força narrativa da obra. A predileção de 

Dostoiévski por esse gênero híbrido de narração alcança o ápice nas derradeiras 

páginas da obra. No último capítulo, “Discurso junto à pedra”, Aliócha, rodeado pelas 

crianças com quem travara amizade, conclama todos a jamais esquecer Iliúcha, que 

no romance é uma espécie de símbolo dos humilhados e ofendidos tão caros ao 

escritor russo. Aqui, todas as acepções de dramático nos são permitidas. 

Woody Allen, como Dostoiévski, também desejou ser um dramaturgo, ao 

menos no início de sua carreira: “Eu realmente queria me tornar um escritor, um autor 

de teatro. (...) Eu queria apenas ser um autor teatral. (...) Fiquei perdendo tempo 

tentando escrever peças teatrais, sem me sair bem nelas. Eu não era bom para isso” 

(ALLEN apud BJÖRKMAN, 1995, p. 20-21). Diferentemente do escritor russo, Allen 

conta com mais de uma dezena de peças em seu currículo: Quase um sequestro 

(Don’t drink the water), Sonhos de um sedutor (Play it again, Sam!) e Deus (God) são 

algumas das mais conhecidas. Embora elas não tenham alcançado o mesmo 

sucesso de seus filmes, comprovam que o diretor tinha uma grande predileção pelo 

teatro, o que não seria abandonado por completo, uma vez que em muitas de suas 

películas o texto teatral e/ou a dramaturgia se fazem presentes de alguma maneira. 
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Como percebe Myriam Nogueira em Woody Allen: o teatro em seus filmes, o cinema 

em suas peças, o diretor americano é, para ficarmos apenas em um exemplo, grande 

admirador dos dramas de Shakespeare, aos quais faz alusões em uma dezena de 

filmes. Aliás, um dos primeiros filmes de Woody Allen, Sonhos de um sedutor (Play 

It Again, Sam – 1972), é a adaptação de uma peça de sua autoria. 

O que aproxima Woody Allen de Dostoiévski quando tratamos da 

dramaturgia em suas obras? Sobretudo, a predileção pelo realismo, pela expressão 

dramática dentro de manifestações artísticas que não são propriamente teatrais mas 

que, de maneira natural, dialogam com o teatro. A despeito dessa aproximação no 

que diz respeito à forma, é claro que a expressão do conteúdo, isto é, a maneira 

como este é “apresentado” aos leitores/espectadores é diversa. Em Dostoiévski, ao 

menos nas suas grandes obras, não é possível enxergar qualquer traço de 

comicidade, marca importante de vários filmes de Woody Allen. Em todo caso, 

mesmo em um diretor que privilegia a comédia, não é raro encontrarmos filmes nos 

quais a presença do trágico é não apenas marcante mas predominante. Recordemos 

que Woody Allen sempre acreditou que o drama era um gênero mais “sério”, embora 

confessasse que seu talento se encontrava principalmente na comédia. Além disso, 

interessante notar que entre os maiores dramaturgos admirados por Allen não havia 

nenhum comediógrafo, mas apenas autores realistas: “os teatrólogos que Allen mais 

aprecia são os não-cômicos, como Tennessee Williams, Arthur Miller, Henrik Ibsen, 

Anton Tcheckov, Maxwell Anderson, Robert Sherwood (NOGUEIRA, 2014, p. 142). 

Em alguns de seus filmes, a seriedade ambicionada por Woody Allen se faz presente 

ao longo de toda a narrativa. É o caso de Setembro (September – 1987), A outra 

(Another Woman – 1988) e Interiores, para citar alguns exemplos. 

Se nos romances de Dostoiévski a presença dos diálogos independentes e 

a consequente mínima interferência do narrador contribuem para a conformação de 

um texto que pode, sob diversas perspectivas, ser lido pelo viés dramatúrgico, nos 

filmes de Woody Allen são outras as manifestações que revelam uma aproximação 

do cineasta ao mundo do teatro. Naturalmente, nem todas essas manifestações são 

explícitas para quem vê apenas o trabalho acabado nas telas do cinema. Por 

exemplo, embora esteja muito longe de ser uma regra de direção, é bastante comum 

que o diretor de uma peça conceda certa “liberdade” a seus atores, que, de um modo 

ou de outro, improvisam ou modificam suas “falas” a sua maneira; assim, o texto, 

quando interpretado, ganha uma dimensão mais próxima do discurso “natural” ou 
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real. Ainda que seja um autor dramático por excelência, segundo Myriam Nogueira, 

Woody Allen não se importa “em alterar seu texto se for melhor para o ator e para a 

peça/filme” (NOGUEIRA, 2014, p. 142). É preciso esclarecer, porém, que o processo 

de elaboração de uma peça pode ser muito diverso do de um roteiro; é o próprio 

diretor quem defende essa tese: “...the text of a play bears a very direct relationship 

to what you see on the stage. If you look at a film script and the movie itself, the movie 

is often nothing like the script” 17 (ALLEN apud MOSS, 2006, p. 51). 

Além de aspectos que, por assim dizer, subjazem ao filme a que assistimos, 

há outras que denotam a aproximação de Allen com o teatro (sobretudo o épico) e 

que estão ao alcance de nossos olhos, posto que explícitas: o diálogo do ator com o 

público (câmera), as “personagens ‘da rua’ que interferem na ação, dando opiniões; 

o subtexto trazido à tona, o pensamento do personagem revelado, quase um ‘à parte’ 

para o espectador” (NOGUEIRA, 2014, p. 14) são alguns exemplos interessantes. 

Há pouco, vimos que o diálogo com o espectador, presente em muitos filmes de 

Woody Allen, é também uma característica marcante da literatura de certos autores 

denominados realistas. Sucede, porém, que no teatro (mas também no cinema), 

diferentemente do que ocorre em obras literárias, digamos, mais tradicionais, “a 

personagem (...), para dirigir-se ao público, dispensa a mediação do narrador. A 

história não nos é contada mas mostrada como se fosse de fato a própria realidade” 

(PRADO, 2011, p. 85). É essa realidade, que oferece uma reflexão de caráter crítico 

ao público; que objetiva, enfim, fazê-lo agir contra a passividade da mera recepção, 

o que se ambiciona em obras cujas características nos conduzem ao teatro épico 

brechtiano, para o qual a importância da palavra se sobrepõe a qualquer tipo de 

cenário ou performance. Aqui, podemos lembrar de um filme como 12 homens e uma 

sentença (12 Angry Men - 1957), dirigido por Sidney Lumet. Nesse clássico do 

cinema norte-americano, há praticamente um único cenário em que as personagens 

confrontam suas visões de mundo a fim de provar a verdade que lhes convém. Trata-

se, pois, de uma obra em que a palavra é uma das peças fundamentais para o 

desenvolvimento da história. Como não raro ocorre no teatro, o cenário é menos 

importante (mas não dispensável!), ao passo que os atores e aquilo que eles têm a 

comunicar estão nitidamente em destaque. Obras como essa provam que o cinema 

 
17 O texto de uma peça tem uma relação muito direta com o que você vê no palco. Se você olhar para 
um roteiro de filme e o próprio filme, o filme geralmente não se parece com o roteiro. (tradução nossa) 
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não é apenas a arte das imagens, mas também, assim como o teatro e a literatura, 

uma arte de palavras. É claro que me refiro aqui a potencialidades, mas não a 

características intrínsecas, pois, muitas vezes, parcela considerável do cinema dito 

comercial pouco comunica; ao invés disso, prefere incentivar ainda mais o apego 

que, cada vez mais, nutrimos pelas imagens vazias de conteúdo significante.  

  Nos filmes de Woody Allen, é quase impossível escapar completamente do 

mundo real (mesmo que o diretor afirme preferir à ficção ou fantasia à realidade). 

Nesse sentido, a arte é uma fuga momentânea da qual nos alimentamos para 

suportar o cotidiano a que somos expostos diariamente. Muito antes de A rosa 

púrpura do Cairo, outro filme de Woody Allen já abordara esse conflito entre o mundo 

platônico e o real. Em Sonhos de um sedutor, o crítico e amante de cinema Allan 

encontra em Humphrey Bogart, o galã de Casablanca, o modelo de conquistador que 

gostaria de ser. Mesmo que esse filme ainda seja marcado por características que o 

aproximam de uma comédia despretensiosa (há clara influência dos irmãos Marx), 

convém notar que ele anuncia discussões aprofundadas em obras futuras. Assim 

como em A rosa púrpura..., a personagem sai das telas do cinema para conviver com 

seu grande admirador. Aqui, porém, não se trata de uma presença literal, mas 

apenas imaginada por Allan, que recorre a seu ídolo para aconselhar-se sobre como 

agir com as mulheres com quem se encontra. A realidade, todavia, se mostra mais 

complexa que a ficção e, portanto, como em A rosa púrpura..., acaba se “impondo”. 

Em uma espécie de releitura de Casablanca, Allan precisa se despedir da mulher por 

quem se apaixonara; ambos decidem, racionalmente, que não podem continuar 

juntos. No aeroporto, ao dizer adeus à sua amada Linda, Allan se dá conta de que 

não precisa mais de Bogart. A partir de então, está “sozinho” no mundo, e terá de 

tomar suas próprias decisões, para o bem ou para o mal. 

Quem melhor tratou dessa eterna dicotomia entre realidade e ficção no âmbito 

do teatro foi Luigi Pirandello. Em diversas peças de sua autoria, que provavelmente 

foram lidas por Woody Allen, os conflitos realidade/ficção, mundo real/mundo 

imaginado ou autor/personagem são temas centrais. Em Seis personagens à procura 

de um autor, o que está em jogo é o fazer artístico, o modus operandi da arte teatral, 

mas que, no fim das contas, também é semelhante ao da literatura, do cinema e, por 

que não dizer, da própria vida. Andamos aqui sob a tênue fronteira que, em teoria, 

situa realidade e ficção em lados opostos. Uma das personagens mais importantes na 

peça, o Pai, afirma que: “... a vida é cheia de infinitos absurdos, os quais, 
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descaradamente, nem ao menos têm necessidade de parecer verossímeis. E sabe 

por que, senhor? Porque esses absurdos são verdadeiros” (PIRANDELLO, 1978, p. 

362). Diante da absoluta incompreensão do Diretor – “Mas que diabo está o senhor 

dizendo?...” (PIRANDELLO, 1978, p. 362) –, a personagem conclui: 

 
... ao pensarmos nesses absurdos verdadeiros, que nem mesmo verossímeis 
nos parecem, vemos que a loucura consiste, justamente, no oposto: em criar 
verossimilhanças que pareçam verdadeiras. E essa loucura, permita-me que 
lhe observe, é a única razão de ser da profissão dos senhores. 
(PIRANDELLO, 1978, p. 362) 

 

A fala do Pai resume de maneira categórica o fazer teatral e artístico como 

um todo. Um escritor de ficção cria verossimilhanças que parecem verdadeiras, que 

devem ser lidas como verdade dentro do universo ficcional, mas que todos sabem 

tratar-se de mentiras. Ao discorrer sobre a íntima relação entre verdades e mentiras 

dentro da literatura, especialmente nos romances, o escritor peruano Mario Vargas 

Llosa lembra-nos que “...os romances mentem – não podem fazer outra coisa -, porém 

essa é só uma parte da história. A outra é que, mentindo, expressam uma curiosa 

verdade, que somente pode expressar escondida, disfarçada do que não é” (LLOSA, 

2004, p. 12). Podemos expandir a afirmação de Vargas Llosa e dizer que a arte como 

um todo necessita da mentira para existir; o fingimento é o combustível que a alimenta. 

Entretanto, essas mentiras não devem ser vistas como algo negativo. A personagem 

de Pirandello aponta para a loucura do fazer teatral, mas ela própria se reconhece 

como personagem em busca de um autor que lhe possa dar vida: “Estamos aqui à 

procura de um autor” (PIRANDELLO, 1978, p. 360). Em suma, o Pai quer participar 

do jogo ficcional. A loucura, portanto, deve ser entendida como uma característica 

dissonante (e positiva) do que é arte. 

Para Alfredo Bosi, “...a obra inteira de Pirandello assinala, como nenhuma 

outra na Itália, a crise de representação convencional da realidade dita objetiva, crise 

que trouxe no seu bojo a problematização dos tipos do registro ficcional” (BOSI, 2002, 

p. 136). Com efeito, a literatura pirandelliana, dramatúrgica e romanesca, aponta para 

essa crise de que fala Bosi. Pirandello não inventa apenas outra realidade possível, a 

descrição de um mundo que poderia ter sido. Para esse autor, era preciso questionar 

o status quo da representação ficcional vigente nas primeiras décadas do século XX. 

Por isso a insistência de suas obras em voltar à discussão de seus próprios 

“mecanismos de funcionamento”, o que ensejou amiúde o debate acerca da crise 
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identitária dos sujeitos. Em Pirandello, as personagens passam longe de qualquer 

unidade: é a multiplicidade que as caracteriza. No trecho de Seis personagens... que 

observamos acima, a discussão entre o Pai e o Diretor se dá de maneira cômica, 

tendo em vista a total incompreensão por parte do diretor daquilo que o Pai afirma 

sobre o teatro. Como é fácil notar, a presença do humor nas obras dramatúrgicas e 

romanescas de Pirandello não ofusca em nada a seriedade e complexidade das 

questões discutidas. Para desgosto do diretor de Seis personagens..., nessa 

passagem, Pirandello faz um convite à reflexão dos “iniciados”. Aliás, essa abordagem 

“despretensiosa” de assuntos que demandam um profundo debate também é, como 

temos visto, a tônica da maior parte dos filmes de Woody Allen. Quando o cômico 

passa ao largo da banalidade prosaica, o que é sem dúvida o caso das obras de 

Pirandello e da maioria dos filmes de Woody Allen, ele é capaz de produzir um efeito 

que extrapola o riso imediato e fugaz.  

É quase desnecessário lembrar que cinema e teatro possuem peculiaridades 

que lhes são intrínsecas, mas façamo-lo mesmo assim. Ora, a unidade das cenas 

teatrais, por mais inovadora que seja uma peça, se contrapõe à montagem que 

constitui a maioria dos filmes que vieram à luz após os revolucionários filmes de 

Eisenstein. Portanto, é preciso compreendermos que o cinema é montagem por 

excelência, ao passo que o teatro é uma sequência de ações. No início do cinema, 

porém, antes do advento da montagem, havia uma proximidade muito maior entre as 

duas artes em questão. A essa época, o cinema era visto como uma espécie de “teatro 

filmado” (BAZIN, 2017), expressão que era carregada de considerável dose de 

preconceito. Com o passar das décadas, e ao adquirir cada vez mais uma linguagem 

para chamar de sua, o cinema começou a ser respeitado como arte autônoma, ainda 

que muitas características primárias que outrora o aproximassem do teatro nunca 

tenham sido de todo abandonadas. No cinema, assim como no teatro, as personagens 

se nos impõem, contam uma história por meio de suas experiências vividas no curto 

espaço de tempo que dura um filme. Nesse sentido, as narrativas cinematográficas e 

dramatúrgicas se diferem da literatura, uma vez que nos livros o papel do leitor como 

construtor de significado é sensivelmente mais latente. Uma vez mais é preciso deixar 

claro que os espectadores do cinema e do teatro não são sujeitos passivos, mas, na 

solidão de seu quarto, o leitor possui uma liberdade maior na criação de significados 

para uma obra, que a priori pode interromper quando bem entender. Por razões 

óbvias, isso não é possível em se tratando de uma peça ou de um filme (a menos, é 
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claro, que eu esteja assistindo à gravação de uma peça ou a um filme na televisão de 

minha sala).  

  Vimos até aqui que tanto as obras de Dostoiévski quanto as de Woody Allen 

se aproximam do teatro na medida em que com ele compartilham uma necessidade 

de representar o real sob diferentes facetas. É nesse sentido que podemos afirmar 

que esses artistas enxergavam o teatro como um palco da vida, no qual seria 

possível ver representadas, como talvez em nenhuma outra manifestação artística, 

os dramas que vivenciamos todos os dias. Especialmente no caso de Woody Allen, 

além da representação do real vivido, diversos filmes exploram a ideia do real 

imaginado, isto é, uma realidade que se apresenta às personagens como uma 

possibilidade que não se concretiza. O filme que melhor exemplifica as múltiplas 

possibilidades do real dentro da cinematografia de Woody Allen é, provavelmente, 

Melinda e Melinda (Melinda and Melinda – 2004). Trata-se de uma obra bastante 

peculiar, devido à sua estrutura romanesca/teatral. Em um jantar no qual estão 

presentes quatro amigos, dois dramaturgos discutem sobre as diferenças entre 

comédia e tragédia. Enquanto um defende a primeira, outro argumenta em favor da 

segunda. A frase com que se inicia o filme parece sintetizar a “mensagem” que 

grande parte das obras de Woody Allen nos comunica: “A essência da vida não é 

cômica. É trágica” (MELINDA..., 2004 , cap. 1). A personagem que defende essa 

ideia, porém, não é o dramaturgo trágico, mas sim o cômico. Na sua visão, “A 

tragédia confronta. A comédia oferece uma fuga” (MELINDA..., 2004 , cap. 1). Após 

as discussões iniciais, de caráter notadamente teórico, um dos amigos, cuja profissão 

desconhecemos mas supomos se tratar também de alguém ligado às artes, propõe 

que todos à mesa digam se a história que vai lhes contar é trágica ou cômica: trata-

se do caso de uma mulher que, inesperadamente, bate à porta durante um jantar 

entre amigos. A partir de então, acompanhamos dois “mundos” possíveis, o trágico 

e o cômico; a vida de uma personagem que, a despeito de existir na vida “real”, se 

torna um outro capaz de transitar por diferentes realidades. O jantar a que assistimos, 

pois, é apenas um “pretexto”, já que o filme gira em torno das narrativas criadas pelos 

dramaturgos enquanto jantam. 

É curioso observar como as narrativas se entrelaçam através do expediente 

da montagem cinematográfica. No filme, não há qualquer indício de que haverá uma 

mudança para a narrativa cômica ou trágica, que se sobrepõem uma a outra. De 

certo modo, portanto, Melinda e Melinda retoma um procedimento narrativo presente 
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em Crimes e pecados. Em ambas as obras, o trágico e o cômico se confundem. Essa 

pretensa “confusão”, porém, não deve ser por nós ignorada. Ela sugere que a vida é 

mesmo confusa, que não há predominância de um ou outro gênero, mas que 

convivemos com ambos concomitantemente no percurso de nossa existência. Aliás, 

essa é a conclusão que o filme apresenta. Ao fim do jantar, a amiga que escutou 

atentamente as duas narrativas da vida de Melinda se dirige ao dramaturgo trágico 

para defender a ideia que “Tudo depende de quem vê. Ouvimos uma história, uns 

detalhes contados por outros. Pegamos tudo e criamos uma história trágica. A 

fraqueza dela [Melinda] pelo romance é sua ruína. É assim que você vê a vida” 

(MELINDA..., 2004 , cap. 24); ao se reportar ao dramaturgo cômico, a personagem 

corrobora a ideia de que o trágico e o cômico coexistem sem que haja uma barreira 

claramente perceptível entre ambos: “E você pega esses detalhes e os transforma 

em um romance divertido. Ótimo. Essa é a sua versão da vida. Mas claramente não 

há uma diferença definida” (MELINDA..., 2004, cap. 24). Ao concordar com a amiga, 

o comediógrafo encerra com palavras que, para quem conhece outras obras de 

Woody Allen, parecerão muito familiares: “Com tragédia ou comédia, o que importa 

é aproveitar a vida enquanto podemos. Só se vive uma vez, e quando acaba, acaba” 

(MELINDA..., 2004, cap. 24). O aparente hedonismo que se encerra nas derradeiras 

frases do filme oculta, em verdade, a incapacidade do ser humano de encontrar 

explicações relativas ao sentido da vida - temática que, a essa altura, já sabemos ser 

recorrente nos filmes do diretor nova-iorquino. 

Para Woody Allen, há uma diferença muito marcante entre o processo de 

elaboração de um filme e o de uma peça teatral: “a experiência de fazer um filme 

acontecer não é igual à de escrever o filme, enquanto uma peça de teatro é noventa 

e cinco por cento o texto” (ALLEN apud LAX, 2009, p. 100). Apesar dessa distinção, 

o diretor não se dá conta de que seu cinema, com as peculiaridades que lhe são 

próprias, é extremamente teatral, na medida em que o texto é de suma importância: 

“o que interessa num filme é a atitude, as palavras não importam muito” (ALLEN apud 

LAX, 1991, p. 235-236). Não se trata do processo criativo em si, da escrita do roteiro 

do filme, mas do produto final tal como o visualizamos nas telas do cinema. Aqui, 

literatura, teatro e cinema andam juntos por um caminho tão estreito quanto singular. 

Se na literatura e no teatro o texto, a palavra que comunica, é essencial, no estilo de 

filmes que Woody Allen pratica essa essencialidade também se verifica. É preciso 

perceber que esse protagonismo do texto não é uma regra comum a um gênero 
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artístico específico. Afinal, podemos assistir a peças ou filmes em que a interpretação 

dos atores, seus gestos e figurinos em cena são muito mais relevantes que o texto 

em si (seria a “atitude” de que fala o diretor). Não é o caso de filmes como os de 

Woody Allen. Temos visto exaustivamente que suas obras são notadamente 

literárias, e ao sê-lo elas também podem ser consideradas teatrais, por extensão e 

devido a características comuns que compartilham com essa arcaica e 

contemporânea manifestação artístico-cultural que é o teatro. 

É claro que também seria possível apontarmos importantes diferenças 

existentes entre as manifestações que aqui discutimos, isto é, literatura, cinema e 

teatro. Contudo, acredito que isso poderia ser tema de um estudo à parte, no qual 

seria interessante observar, por exemplo, que uma das principais características 

constitutivas do romance é a sua inconclusibilidade. No romance, a epopeia de um 

mundo sem deuses (para lembrar a feliz definição de Hegel), sentimos que as 

personagens continuam a existir para além da última página (MANGUEL, 1997). No 

teatro e no cinema, ao contrário, tudo caminha para um fim: o último ato ou a última 

cena. Nesta seção, interessou-me observar, principalmente, algumas semelhanças 

entre os gêneros em questão. Para tanto, naturalmente tive de abandonar a ideia, 

muito difundida, segundo a qual teatro e literatura estariam em campos 

relativamente próximos, porém distintos. Como pudemos notar, essa não parece ser 

uma verdade absoluta. Aliás, talvez se trate de um famigerado engano. Assim como 

o teatro épico de Brecht, o romance dramático de Dostoiévski e o cinema literário-

dramatúrgico de Woody Allen nos ajudam a lançar luz sobre a riqueza do diálogo, 

sempre presente, entre os diversos gêneros literários.  
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3. REVOLTA, LEITURAS E BELEZA  
 

3.1 A revolta egocêntrica 
 

…a revolta é uma das dimensões essenciais do homem. É a nossa realidade 
histórica (CAMUS, 2017, p. 32). 
 

 O conceito de “homem revoltado” foi objeto de reflexão e estudo de Albert 

Camus, autor cuja obra reflete o absurdo da vida em um mundo pobre de esperança. 

O aparente pessimismo da visão de Camus, porém, deve ser contextualizado, pois, 

assim como Sartre, o autor de O estrangeiro escreveu em um momento muito 

particular para a história da humanidade. Os atributos positivos desta ainda 

precisavam ser, pouco a pouco, reconstruídos. Na verdade, é sempre necessária tal 

reconstrução, uma vez que, tudo indica, nunca estaremos completamente alheios à 

falta que nos constitui enquanto seres humanos. Essa lacuna enseja, quase sempre, 

uma busca em nos tornarmos alguém melhor do que somos. 

 Para o escritor e filósofo franco-argelino, o homem revoltado é “um homem 

que diz não” (CAMUS, 2017, p. 23). Em outras palavras, trata-se de um sujeito que 

não aceita mais a própria realidade, que decide transformá-la de alguma maneira, 

porque definitivamente chegou a seu limite. A revolta, então, sob essa perspectiva, 

parece encerrar uma ideia positiva de reação em face do malogro que se pôde 

suportar até certo momento. Entretanto, essa “positividade” que se reflete na intenção 

de agir, isto é, na revolta, não precede forçosamente uma atitude exemplar; a revolta 

não engendra, portanto, apenas ações para as quais estamos prontos a lançar um 

olhar de aprovação ou aplaudir entusiasmados e mesmo invejosos, desejosos de ter 

aquela coragem de dizer “não”. Com efeito, a revolta é a negação de um estado de 

coisas que se estabeleceu ao longo do tempo, mas que, por suas características 

intrínsecas, produziu o nascimento de uma ideia que, aos olhos da sociedade, pode 

ser considerada deplorável, a depender, naturalmente, do ponto de vista daquele que 

observa. Vejamos essa questão de maneira exemplar. 

 Nos países da América do Sul, durante os diversos períodos de ditadura civil-

militar, não foram poucos os que se revoltaram contra os regimes estabelecidos. 

Muitas vezes, essas pessoas pagaram com suas vidas pela revolta, que se 

contrapunha à opressão em favor das liberdades individuais e coletivas. É natural que 

um apoiador de ditaduras pense o contrário, mas para nós essa revolta deve servir 
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como um exemplo a ser seguido. Por outro lado, não teríamos dúvida em condenar 

aquele que, por motivos particulares, resolveu atentar contra a vida de outrem. Essa 

condenação peremptória, porém, é um erro. Aqui, seria preciso observar cada 

situação a fim de não se cometer qualquer injustiça moral ou legal. Uma mulher, 

abusada e agredida pelo companheiro por décadas, pode decidir, no calor de uma 

briga e de modo irrefletido, dar fim a seu sofrimento por meio do assassinato daquele 

que a atormenta. Nesse caso, a revolta originou uma atitude extrema, mas que não 

deve ser julgada, moral e legalmente, sem que se observe suas particularidades. Por 

essa razão, o Direito não é uma ciência exata. O assassinato, tal como é 

executado/representado em diversas obras de Dostoiévski e Woody Allen, é 

simbolicamente estético ou pragmático; isso significa dizer que dificilmente podemos 

encontrar atenuantes para o crime. Este não pode, pois, ser comparado ao daquela 

esposa, que agiu em defesa não de teorias ou de um status social, mas em favor de 

sua sobrevivência física. 

 A revolta presente nos romances de Dostoiévski e nos filmes de Woody Allen 

nem sempre é, ao menos não em sua essência, a mesma dos exemplos acima. 

Especialmente nos filmes do diretor americano, trata-se de uma revolta 

personalista/individualista que, na verdade, contraria a concepção de Camus, para 

quem “...toda revolta que se permite negar ou destruir a solidariedade perde, ao 

mesmo tempo, o nome de revolta e coincide, na realidade, com um consentimento 

assassino”. (CAMUS, 2017, p. 33). Sem dúvida, há pouca ou nenhuma solidariedade 

nas ações de personagens como Raskólnikov, Judah, Chris e Abe. Contudo, não 

percamos de vista a revolta tal como é compreendida por Camus, pois é a partir dela 

que poderemos investigar a que se enraíza na alma das citadas personagens. Como 

já sabemos, elas rivalizam uma igualdade na medida em que tomam a decisão 

extrema de matar alguém, mas se distanciam devido à motivação principal para o 

cometimento do crime. 

 Camus defende a ideia de que “o revoltado metafísico declara-se frustrado 

pela criação” (CAMUS, 2017, p. 37), ao passo que o indivíduo escravizado, para citar 

um exemplo, se revolta contra sua condição de escravo; portanto, contra a própria 

escravidão. A essas concepções, podemos acrescentar uma terceira: a revolta 

egocêntrica, que parece representar de modo mais preciso (ou menos impreciso) o 

caráter revoltante que alimenta as ações das personagens que estudamos. Eis uma 

revolta peculiar, já que não simboliza qualquer coletividade oprimida (não é solidária), 
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nem ambiciona contestar, de modo empírico, a ausência de sentido da condição 

humana. Há, nas obras de Dostoiévski e Woody Allen, espaço para quase todos os 

tipos de revolta, em maior ou menor grau. Investiguemos, em primeiro lugar, o 

indivíduo que não aceita sua condição social. Nesse caso, Chris Wilton é um caso 

incontornável. 

 Não é difícil compreender o que é, em linhas gerais, a revolta de caráter 

egocêntrico. Pouco se lhe dá o outro ou o sentido da vida; interessa-lhe a rebeldia da 

qual se possa colher frutos no presente e no futuro. Ao chegar a Londres, Chris se 

depara com uma realidade com a qual não estava habituado, mas à qual cedo se 

adapta em vista de seus objetivos moldados à medida que sua vida sobre significativa 

modificações, notadamente a partir da relação que estabelece com Chloe. Nesse 

momento, devemos nos perguntar em que consiste a revolta de Chris. A escalada 

social seria uma forma de revoltar-se contra um sistema opressor e injusto que 

privilegia aqueles que estão dispostos a tudo fazer para chegar ao topo? Essa é 

apenas uma possibilidade. Todavia, o assassinato de Lola poderia simbolizar a revolta 

de Chris contra a sociedade da qual finalmente ele participava como um membro ativo. 

Ambas as hipóteses devem ser consideradas, e não me parece que elas sejam 

excludentes. 

 Embora Woody Allen não pretenda, conscientemente, que seus filmes sejam 

politizados, a narrativa de Match point nos apresenta um cenário social que é 

impossível ignorar. A despeito de sua beleza e inteligência, que lhe serão muito úteis 

para alcançar seus intentos, Chris é um empregado da alta burguesia londrina. Ao 

manter uma relação próxima com aqueles que são responsáveis por pagar seu 

salário, a personagem entra em uma espécie de “limbo”, no qual as fronteiras entre 

empregador e empregado parecem fluidas. Aparentemente, Chris é aceito como um 

igual, mas ele tem consciência de que é, na realidade, uma força de trabalho, que 

pode ser substituída tão logo se faça necessário. Ao ser elogiado por Chloe por sua 

habilidade como jogador de tênis, Chris deixa claro que o esporte “foi apenas um jeito 

de sair da mediocridade” (MATCH..., 2005, cap. 3). A maneira como se refere ao que 

era antes de ser descoberto como esportista denota uma visão conscientemente 

autodepreciativa, que, no entanto, disfarça um desejo recôndito da personagem. 

Ainda se reportando a Chloe, que acabara de conhecer, Chris confessa suas 

verdadeiras ambições: “Gostaria de fazer algo da minha vida. (...) Gostaria de dar uma 

contribuição” (MATCH..., 2005, cap. 3). A associação a Raskólnikov é imediata por 
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parte do espectador que tenha lido Crime e castigo. Os protagonistas de Woody Allen 

e Dostoiévski não se contentam com a realidade que lhes é imposta; ambos explicitam 

a ambição de transformar de alguma forma o mundo em que vivem; ambos querem 

deixar a sua “marca” na História. Contudo, a maneira como o farão não é merecedora 

de elogios. A personagem de Dostoiévski mata, teoricamente, em favor da 

humanidade; a de Woody Allen, em favor de si mesma. Nenhuma delas atinge esse 

platônico objetivo de inscrever seu nome entre aqueles que deram uma “contribuição” 

à humanidade. Isso porque a revolta que nutrem não é altruísta nem positiva; ela não 

engendra uma mudança que signifique bem-estar de semelhantes. Ora, o desejo 

culmina em assassinato, o que não se coaduna com a revolta tal como é concebida 

por Camus: “...a liberdade mais extrema, a liberdade de matar, não é compatível com 

as razões da revolta. A revolta não é, de forma alguma, uma reivindicação de liberdade 

total. Ao contrário, a revolta ataca sistematicamente a liberdade total” (CAMUS, 2017, 

p. 326). As palavras de Camus defendem, quase que explicitamente, os limites da 

liberdade. A revolta é necessária, mas a ela não se pode atribuir a origem de um 

pensamento assassino. Não se trata, pois, de dizer que o homem é absolutamente 

livre, condenado a ser livre (como queria Sartre) e responsável por suas ações no 

mundo. Conquanto não negue a importância da liberdade, Camus prefere valorizar o 

caráter positivo do indivíduo que se revolta: “O revoltado exige sem dúvida uma certa 

liberdade para si mesmo; mas em nenhum caso, se for consequente, reivindicará o 

direito de destruir a existência e a liberdade do outro. Ele não humilha ninguém 

(CAMUS, 2017, p. 327). Portanto, definitivamente, Chris não poderia ser considerado 

um revoltado estritamente camuniano. Sua revolta deve ser compreendida sob outra 

perspectiva. 

 Chris assassina Lola não apenas porque ela revelaria esperar um filho seu, 

jogando por terra todos os planos ambiciosos que ele pusera em prática até então. 

Além disso, ao cometer o crime, Chris apaga uma parte de si mesmo, aquela que 

resolveu negar para ser aceito no novo mundo que, pouco a pouco, construiu. Trata-

se, pois, de uma negação do ego que lhe constitui e que ele gostaria de eliminar. 

Afinal, Lola é, assim como Chris, uma estrangeira, que, diferentemente dele, não é 

bem vista pela família de Tom Hewett. Chris e Lola se atraem não apenas fisicamente, 

mas porque compartilham em alguma medida o sentimento de pertencerem a um 

mesmo mundo, diverso daquele em que vivem os ingleses com os quais se 

relacionam. Apesar de tal identificação, a ambição de manter-se em um universo 
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supostamente “superior” e o embaraço que seu passado “miserável” lhe provoca leva 

Chris a dar cabo da vida de sua amante, que passara a representar uma ameaça a 

tudo que, com pouco ou nenhum esforço, ele conquistara. Sua nova vida, é preciso 

lembrar, se estrutura a partir de uma sucessão de acasos. O emprego de executivo, 

sem ter nenhuma experiência na profissão, só lhe é oferecido porque Chris se envolve 

com Chloe, filha do dono da empresa. As relações sociais parecem ser, portanto, mais 

importantes que a competência do indivíduo. 

 É importante reafirmar que, sob a perspectiva moral que predomina no 

ocidente, as atitudes de Chris não podem ser justificadas. Na verdade, de modo geral, 

essa revolta egocêntrica de que tratamos aqui parece culminar sempre em uma 

punição (diferentemente daquela revolta que pode, ao contrário, abrir as portas para 

a liberdade). Mesmo quando esta não se concretiza, como é o caso de Judah em 

Crimes e pecados, ela existe enquanto possibilidade concreta. O fato de Judah não 

ser preso e condenado não significa, obviamente, que não existe punição para seu 

crime, mas apenas que ele pôde contar com uma sorte inesperada.  

 O que distingue a revolta proposta por Camus da que encontramos em 

Dostoiévski e Woody Allen é o fato de que, nas obras desses artistas, quase sempre, 

as personagens alimentam uma indignação que de modo algum diz respeito ao 

próximo, à igualdade. Talvez Raskólnikov, Judah, Chris e Abe sejam demasiadamente 

humanos e, por isso, suas personalidades se distanciem sobremaneira de uma 

perspectiva idealista. Por essa razão, a revolta não é uma forma de união, mas 

expressão de inconformismo e desejo de liberdade individual. Mais uma vez, não 

percamos de vista o momento histórico em que Dostoiévski, Camus e Allen 

produziram suas obras. Não se trata aqui de afirmar que Camus é um idealista por 

excelência, mas que o contexto de pós-guerra o conduziu a uma visão que, 

possivelmente, não estava na ordem do dia quando da elaboração de Crime e castigo 

ou Crimes e pecados. Parece-me natural que após uma devastação física e moral 

necessitemos reconstruir a esperança na raça humana, o que, especialmente no caso 

de Camus, é algo paradoxal. Enquanto sua filosofia é aparentemente positiva, seus 

romances costumam apresentar um mundo menos colorido, mais realista, para não 

dizer negativo (vide, sobretudo, O estrangeiro, A peste e A queda). Por sua vez, as 

obras de Dostoiévski são escritas décadas antes de movimentos revolucionários que, 

embora tenham mudado para sempre a História da Rússia, não eram alimentados 

fundamentalmente por um desejo fraterno e sincero de união entre os homens. Por 
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fim, a revolta nos filmes de Woody Allen não pode ser outra, senão aquela que 

manifesta, com toda sua força, a completa desilusão do homem em relação ao outro. 

O mundo de que fala o diretor americano não é mais um lugar a (re)construir, mas um 

lugar sem ilusões, em que o homem aprendeu a olhar exclusivamente para si e 

esquecer seu semelhante. Em Dostoiévski, essa problemática também se coloca, mas 

é vencida pela possibilidade apresentada ao fim do romance (Crime e castigo). O ser 

humano pode redimir-se. Em Woody Allen, como essa possibilidade não existe, a 

revolta é a expressão máxima do indivíduo que ambiciona vencer a qualquer custo. 

Ele se importa consigo, e isso lhe basta. 

 A desilusão contemporânea (pós-moderna?) do homem em relação ao outro 

pode ser encontrada em inúmeras obras de Woody Allen, notadamente naquelas em 

que a trama gira em torno de um assassinato. É o caso de O sonho de Cassandra 

(Cassandra's Dream – 2007), em que à semelhança de Crimes e pecados, uma 

personagem poderosa encomenda a morte de alguém que pode atrapalhar a sua vida. 

Embora não seja um dos melhores trabalhos de Allen, sobretudo porque é inevitável 

compará-lo à Match point, que viera às telas dois anos antes, O sonho de Cassandra 

é mais um filme cujas referências a Dostoiévski são muitos evidentes. Por isso, não 

devemos ignorá-lo. O título faz alusão a um barco que os irmãos Ian e Terry compram 

no início da narrativa, mas, naturalmente, nos remete à filha de Príamo e Hécuba que, 

na mitologia grega, possuía o dom de prever o futuro (nas cenas finais, descobriremos 

que a embarcação selou para sempre o destino das personagens). Enquanto Ian é 

um bon vivant, que insiste em levar uma vida de ilusões aparentando ser um 

empresário de sucesso, seu irmão Terry é um mecânico de automóveis viciado em 

jogo. Trata-se do mesmo vício que acometeu por muitos anos Dostoiévski, que fez de 

seu drama arte através do romance O jogador. Após perder 90.000 libras na banca 

de jogo, a solução encontrada por Terry é pedir ajuda a seu tio Howard, médico e 

empresário extremamente bem sucedido. Este concorda em ajudar Terry a pagar suas 

dívidas e Ian a fazer seus investimentos empresariais, mas pede em troca um “favor” 

a seus sobrinhos. Sentindo-se iminentemente ameaçado pelo sócio, que poderia 

acusá-lo de transações ilícitas passíveis de severas sanções judiciais, Howard afirma 

que a única saída seria sua eliminação. Em princípio, os irmãos pensam em recusar 

a proposta, mas cedem sobretudo por influência de Ian, que se torna o mentor 

intelectual do crime, ao passo que Terry se encarrega de fabricar um revólver caseiro 

para executar o desafeto de seu tio. Após o assassinato, estabelece-se uma clara 
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dicotomia entre a personalidade de Ian e Terry. Enquanto o primeiro acredita que a 

vida deve continuar e que é preciso esquecer o passado, a culpa pelo ato delituoso 

atormenta o segundo. Terry se entrega à bebida e calmantes, mas nada pode curá-lo 

do remorso que sente por haver tirado a vida de outro homem.  

 O sonho de Cassandra é particularmente interessante entre os filmes de 

Woody Allen que “releem” Crime e castigo pela presença de uma personagem que, 

diferentemente de Judah, Chris e Abe, resolve se entregar à justiça como último 

recurso para livrar-se do tormento provocado pela culpa. Terry está certo de que essa 

é a única saída possível, mas não é assim que pensam seu irmão Ian e seu tio 

Howard. É nesse momento da narrativa que a tensão entre as visões de mundo dos 

irmãos chega a seu limite. Para Ian e Howard, é imperativo que Terry também seja 

eliminado. O “duelo” moral entre os irmãos nos faz pensar em Aliócha e Ivan 

Karamázov ou, principalmente, em Caim e Abel. Afinal, Ian, encorajado pelo tio, 

decide dar cabo da vida de Terry. Ainda que o crime não se concretize, pois Ian resiste 

à ideia no momento decisivo, a simples aceitação de assassinar o próprio irmão é 

demonstração cabal de uma visão nada romântica em relação à existência. Aqui, o 

homem é capaz de tudo. Tudo lhe é permitido, inclusive matar outro homem que 

partilha de seu mesmo sangue.  

 Mais uma vez, estamos diante de personagens dispostas a fazer o que for 

necessário para resolver seus problemas, mas que em nenhum momento pensam no 

mal que provocam ao outro. Ironicamente, como não poderia deixar de ser em se 

tratando de um filme de Woody Allen, é Terry quem assassina o irmão ao empurrá-lo 

durante a derradeira discussão que ambos travam a respeito do crime que haviam 

cometido. Desesperado pelo assassinato que lhe fora encomendado e pela morte que 

acabara de provocar, Terry encontra no suicídio um refúgio para sua dor. Não 

presenciamos sua morte - a qual se faz breve alusão nas cenas finais do filme, através 

da voz dos investigadores que chegam ao píer - ; entretanto, ela é, possivelmente, a 

mais importante das três que ocorrem ao longo da narrativa. Nesse caso, o suicídio é 

o avesso da revolta egocêntrica. É por não suportar ter provocado tanto mal que Terry 

decide pôr termo à sua vida. Como costuma acontecer nos filmes de Woody Allen, 

nenhuma redenção se lhe apresentaria, e a revolta da personagem é contra si mesma. 

Talvez Terry acredite que sua morte, de alguma maneira, possa remediar o mal que 

provocara a outros homens, mas se esquece de que seu tio permanecerá livre para 

sempre de seu sócio e dos assassinos deste: Howard manterá sua vida de privilégios. 
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Em todo caso, seria naturalmente injusto culpabilizar Terry pela decisão de suicidar-

se, pois também é possível, e muito provável, que o tenha feito de maneira instintiva, 

conduzido pela angústia e desespero em razão do assassinato que cometera e da 

morte do irmão. A sua morte não deixa de ser o castigo que ele tanto desejava para 

poder sentir-se em paz novamente. 

 Essa busca pela redenção após o cometimento de um crime é temática 

revisitada constantemente no cinema e na literatura. Amiúde, filmes e romances 

tomam emprestado o leitmotiv de Crime e castigo para narrar a história de sujeitos 

atormentados que não encontram a paz senão através da confissão de seus atos. Na 

literatura, para lembrarmos apenas um exemplo entre tantos, o romance Maldito seja 

Dostoiévski merece ser citado. Na obra de autoria de Atiq Rahimi, o jovem Rassul, 

inspirado no romance de seu escritor favorito, assassina a velha que explora 

sexualmente sua namorada Souphia. Assim como Raskólnikov, Rassul ambiciona que 

seu crime o conduza ao patamar dos grandes homens que imprimiram seu nome na 

História. Mas, pouco a pouco, esse herói errante se dá conta que sua existência é tão 

insignificante que o crime não tem importância alguma.  

 É interessante notar que, também à semelhança da personagem 

dostoievskiana, Rassul deseja se entregar à polícia para que, enfim, seu ato (e sua 

vida) possa ter algum sentido. A personagem deseja o castigo não somente para si, 

mas também a todos que participam da interminável guerra que assola o país: “Quero 

que meu processo, meu julgamento, seja um testemunho destes tempos de injustiça, 

de mentira, de hipocrisia...” (RAHIMI, 2012, p. 235). Nesse momento, percebemos que 

a revolta de Rassul parece se aproximar em alguma medida da expressão imaginada 

por Camus. Se não é possível atribuir um sentido coletivo ao assassinato, este poderia 

servir como ponto de partida para uma nova era da sociedade em que ele foi cometido. 

Todavia, Rassul não consegue encontrar redenção ou justiça para si e para seu povo, 

pois no universo em que habita a justiça que ele imagina já não existe mais: “...quem 

poderá julgá-lo hoje? Não há ninguém, aqui, nem juiz, nem promotor. Todo mundo 

está em guerra. Todo mundo corre atrás do poder” (RAHIMI, 2012, p. 204). Convém 

ter em mente que a narração de Maldito seja Dostoiévski se situa no Afeganistão dos 

anos 90, mais precisamente durante a guerra civil que se instaurou nesse país após 

a saída das tropas soviéticas em 1989.  De certo modo, portanto, Atiq Rahimi reconta 

a história de Raskólnikov, situando-a, porém, em outro mundo; um mundo que lhe é 

muito particular, haja vista que se trata da terra natal do escritor. Essa reescritura é, 
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obviamente, mais que uma mera homenagem a Dostoiévski, mas uma demonstração 

da capacidade que a literatura possui de romper barreiras geográficas e temporais.  

 No cinema, O operário (The machinist - 2004), escrito por Scott Kosar e 

dirigido por Brad Anderson, é um exemplo interessante de filme que aborda a temática 

dostoievskiana da busca pela redenção por meio da confissão do indivíduo 

responsável pelo crime. A associação entre Dostoiévski e a obra estrelada por 

Christian Bale não é gratuita. Qual Woody Allen, Kosar faz uma releitura do escritor 

russo. Durante os 102 minutos do longa, há diversas referências à obra de 

Dostoiévski, cujo romance O idiota é lido pelo protagonista Trevor Reznik. 

Diferentemente de Maldito seja Dostoiévski e Crime e castigo, em que 

acompanhamos a premeditação, assassinato e declínio físico-psicológico das 

personagens, O operário nos apresenta um sujeito atormentado desde o início da 

narrativa. Como espectadores, não sabemos o motivo pelo qual Reznik não consegue, 

há mais de um ano, ter uma noite satisfatória de sono. Na verdade, somente nas cenas 

finais do filme descobrimos que o delírio e quase loucura de Reznik é provocado pela 

morte de uma criança que ele atropelara e à qual não prestara socorro. Portanto, a 

personagem é responsável direta pelo tormento de que é vítima. Quando se dá conta 

de seu crime, após “despertar” de sua intermitente crise psicológica, Reznik 

compreende que apenas a confissão pode curá-lo. Com efeito, após ser preso, o 

operário finalmente cai em um sono profundo, misto de castigo e redenção. 

 Em O operário, assim como em Maldito seja Dostoiévski e Crime e castigo, 

há um crime a se confessar; o assassinato é uma espécie de “álibi” para justificar 

minimamente a revolta do indivíduo contra si mesmo e, por vezes, contra o mundo a 

sua volta. É importante lembrar, porém, que o crime não é necessariamente cometido 

porque o indivíduo se revoltou com o mundo. Na verdade, o sujeito pode revoltar-se 

contra si mesmo por haver assassinado, pois ele sabe que errou e que deve, portanto, 

ser punido. Nesse caso, a revolta só existe a posteriori, porque o assassinato não foi 

uma escolha consciente. Aqui, podemos vislumbrar uma nova faceta da revolta 

egocêntrica, que não diz respeito apenas ao ato delituoso, mas também ao castigo 

dele decorrente; isto é, essa revolta centrada no ego pode servir para livrar-me de um 

mal ou para impingi-lo, propositadamente, sobre mim. Em ambos os casos, alimenta-

se a esperança egoísta da salvação. A ausência de qualquer crime, entretanto, não 

coincide com a ausência de revolta. Na verdade, é possível que haja motivações mais 

complexas que um assassinato, capazes de engendrar um sentimento de 
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insubmissão do indivíduo em relação à humanidade. Ora, é exatamente o caso do 

“homem do subsolo”, protótipo que Dostoiévski elaborou em Memórias do subsolo e 

que reapareceria, sob diferentes facetas, ao longo de seus romances maduros. 

Parece-me necessário, pois, voltarmos a essa breve narrativa. 

 Em Memórias do subsolo, estamos diante daquela que é, provavelmente, a 

personagem mais singular de toda obra dostoievskiana. Desde o primeiro parágrafo 

da narrativa, encontramos um sujeito revoltado, independentemente da conceituação 

que possamos arrogar a esse adjetivo: “Sou um homem doente... Um homem mau. 

Um homem desagradável” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 15). Poder-se-ia dizer que se 

trata de um homem revoltado no sentido mais prosaico do termo. Todavia, devemos 

ir além das impressões iniciais, ou seja, investigar com maior profundidade as razões 

da revolta dessa personagem. Nesse sentido, precisamos buscar uma compreensão 

filosófica da revolta que alimenta e motiva as ações do “homem do subsolo”. Como 

lembra Boris Schnaiderman no prefácio de sua tradução da obra, “Se Dostoiévski é 

considerado geralmente como o romancista-filósofo por excelência, Memórias do 

subsolo é o escrito em que isto se manifesta de modo particularmente intenso” 

(SCHNAIDERMAN, 2009, p. 7); ainda segundo Schnaiderman, essa novela 

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

filosófico, e um passo dado em nível de elaboração superior aos anteriores 

(SCHNAIDERMAN, 1983 , p. 31). Embora suas exposições filosóficas estejam 

presentes ao longo de toda a obra, é na primeira metade da novela, intitulada “O 

subsolo”, que elas podem ser notadas de maneira mais aguda; na segunda metade, 

“A propósito da neve molhada”, leremos “memórias” propriamente ditas, como nos 

adverte o próprio Dostoiévski em nota introdutória de seu texto.  

 Dizer que Memórias do subsolo é um romance filosófico por excelência não 

significa, porém, que seja fácil compreender a filosofia exposta por seu narrador. Isso 

porque estamos diante de uma personagem cuja principal característica é a 

dubiedade; que afirma para em seguida negar; que mente e confessa a mentira 

deliberadamente: “Menti a respeito de mim mesmo (...) Menti de raiva” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 16).  De toda maneira, a despeito das dificuldades que se 

nos impõem, é preciso que ousemos caminhar rumo ao entendimento dessa filosofia 

do subsolo. Se a revolta é sua raiz, é forçoso compreender contra o que/quem ela se 

direciona. 
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 À primeira vista, ou à primeira leitura, a postura desse narrador dostoievskiano 

em nada parece se coadunar com a concepção coletivista e altruísta de revolta 

proposta por Camus. Poderíamos pensar, pois, em uma indignação personalista, uma 

revolta do homem contra o mundo em que vive, em primeiro lugar, e contra si mesmo, 

em última instância, já que ele também faz parte da sociedade que rejeita e 

menospreza. Sem dúvida, a narrativa de Memórias do subsolo nos apresenta uma 

visão de mundo aparentemente negativista e, para dizer o mínimo, desesperançosa 

do homem em relação a seu semelhante: “embora o homem já tenha aprendido por 

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

se acostumado a agir do modo que lhe é indicado pela razão e pelas ciências” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 37 – grifo do autor). Contudo, não me parece 

despropositado considerar que a própria insistência em tratar da situação do homem 

no mundo conduz nossa leitura a um caminho diferente daquele que traçamos 

quando, por exemplo, nos referimos a Raskólnikov ou Chris Wilton. Ora, estes pensam 

exclusivamente em si e almejam dar a sua contribuição para a História, ao passo que 

o “homem do subsolo”, consciente de sua insignificância, questiona seu status e sua 

importância enquanto ser humano responsável por qualquer mudança significativa: 

“Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-se mau: nem bom nem canalha 

nem honrado nem herói nem inseto” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 17).  

 Se não podemos falar em empatia ou altruísmo, o que talvez parecesse 

exagerado para essa personagem, também não é possível associá-la diretamente a 

uma revolta exclusivamente egocêntrica. Na verdade, esta também contribui para a 

conformação de sua personalidade, mas ao lado dela coabita um desejo, ainda que 

recôndito, de que o homem possa ser uma versão melhor de si. A própria personagem 

acredita que poderia ser alguém diferente. Sem dúvida, o momento da narrativa em 

que percebemos esse desejo de modo mais sincero é quando o “homem do subsolo” 

conta seus segredos mais íntimos à Liza: “Se eu tivesse família, desde criança, não 

seria como sou agora (...) Eu cresci sem família; por isso, talvez tenha saído assim... 

insensível” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 109). Aqui, o narrador admite, mesmo que 

indiretamente, que o homem não é naturalmente “mau”, insensível ou egoísta; se o 

considerarmos, metonimicamente, como exemplo da espécie humana, diremos que 

esta se “corrompeu” por razões outras que não dizem respeito a qualquer 

característica natural, intrínseca. A explicação de que a ausência do seio familiar o 

transformou em uma pessoa insensível, porém, deve ser entendida com parcimônia, 
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já que se trata de um olhar que a personagem lança sobre si mesma; falta-lhe, 

naturalmente, o distanciamento necessário para tecer uma reflexão insuspeita.  

 Em grande medida, Dostoiévski escreveu Memórias do subsolo para 

polemizar com Tchernichevski, que publicara, com grande êxito, o romance Que 

fazer?, obra na qual podemos vislumbrar uma sociedade utópica em que a revolta 

teria como único objetivo sua transformação: “Desde o dia de sua publicação, ficou 

evidente que Memórias do Subterrâneo, de Dostoiévski, era um ataque, 

particularmente na Parte I, à filosofia do ‘egoísmo racional’ de Tchernichévski” 

(FRANK, 2013a, p. 430). Contrariamente a Tchernichévski, Dostoiévski não cria que 

o homem pudesse seguir uma “cartilha” de modo a, inevitavelmente, colaborar para a 

construção de um “novo mundo”. Acreditar em tal ideia seria negar que uma das 

principais características da espécie humana, que a diferencia de tantas outras, é a 

capacidade de agir segundo sua vontade. Como percebe Bakhtin,  

 
O herói de Memórias do subsolo é o primeiro herói-ideólogo na obra de 
Dostoiévski. Uma de suas ideias básicas, que ele lança em sua polêmica com 
os socialistas, é precisamente a ideia segundo a qual o homem não é uma 
magnitude final e definida, que possa servir de base à construção de qualquer 
cálculo; o homem é livre e por isso pode violar quaisquer leis que lhe sejam 
impostas. (BAKHTIN, 2013, p. 66-67) 

 

 Não é sem razão que a breve narrativa de Memórias do subsolo pode ser 

considerada (e de fato o é) como um dos primeiros escritos literários de caráter 

notadamente existencialista. É claro que devemos falar aqui de um existencialismo 

avant la lettre, tendo em vista que seu autor não tinha por objetivo “inaugurar” uma 

nova corrente filosófica. Em suma, a novela de Dostoiévski dá origem a uma filosofia 

cujo principal sustentáculo é a concepção de uma inalienável liberdade, mas também 

é o berço de um tipo de personagem, misantropa e revoltada, que se faria presente 

em inúmeras narrativas a partir de então: “A expressão ‘homem do subterrâneo’ 

tornou-se parte do vocabulário da cultura contemporânea, e essa personagem 

alcançou hoje em dia (...) a estatura de uma das grandes criações literárias 

arquetípicas” (FRANK, 2013a, p. 427). Se observarmos de perto esse sujeito, como o 

fizemos aqui, perceberemos que sua aparente revolta egocêntrica pode não ser 

exclusiva na formação de sua personalidade, notadamente ambígua.  

 A influência do “homem do subsolo”, por óbvio, não se verifica unicamente na 

filosofia existencialista do pós-guerra. Afinal, trata-se de uma obra de ficção. A partir 
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dela muitos artistas, de variados ramos, produziram narrativas, pinturas, poemas ou 

filmes inspirados na ideia central de um homem que se revolta contra aquilo que é e, 

por conseguinte, contra o mundo do qual não pode fugir, o que o atormenta e o 

angustia enormemente. Para voltarmos ao cinema, mas sem perder de vista as 

diferentes concepções de revolta que estudamos até aqui, podemos lançar um olhar 

para a chamada cultura de massa e verificar que, em um filme como Coringa (2019), 

cuja personagem principal é oriunda do universo das HQs, encontramos o famoso 

arquétipo do “homem do subsolo” de que fala Joseph Frank. 

 No filme de Todd Phillips e Scott Silver, Arthur Fleck é um comediante 

fracassado que, ironicamente, trabalha como palhaço para uma agência de talentos 

nas ruas de Gotham City. Incapaz de provocar o riso, habilidade essencial para o 

exercício de sua profissão, Fleck é vítima de uma realidade que o deprime e o conduz 

à loucura. Acometido por uma rara doença que o faz rir de modo incontrolável (mais 

uma vez, a trágica ironia), ele é obrigado a apresentar-se semanalmente diante de 

uma assistente social, responsável por ministrar sua medicação e única pessoa que, 

em alguma medida, parece nutrir a mínima compaixão por seu estado. O desequilíbrio 

emocional de Fleck, aliás, deve ser observado com atenção, já que, como 

descobriremos ao longo da narrativa, ele pode ter raízes muito profundas. Aqui, 

poderíamos associar sua insensibilidade à da personagem dostoievskiana, que, assim 

como Fleck, cresceu sem a presença da família. Embora a personagem do filme de 

Tod Phillips ainda conviva com a mãe, de quem cuida, a ausência da figura paterna 

imprime uma marca indelével em sua personalidade notadamente doentia. Um dos 

objetivos da personagem ao longo do filme é exatamente descobrir quem é seu 

verdadeiro pai, e essa é uma das razões pelas quais sua vida ainda tem algum 

sentido. 

 O cenário político de Coringa não deve ser ignorado. Na verdade, essa é uma 

marca que particulariza sobremaneira a obra e que nos permite estabelecer um 

diálogo próximo com nossa realidade. Afinal, Gotham City não parece ser um espaço 

distópico e irreconhecível. Trata-se de uma típica cidade-grande do mundo capitalista, 

onde cada um tenta sobreviver como pode, inclusive Arthur Fleck. Nesse universo, 

em que a figura do indivíduo se sobrepõe à ideia de coletividade, é preciso possuir 

características valoradas pelo senso comum: beleza, dinheiro, inteligência etc. Fleck 

é o avesso do que consideramos admirável; é metonímia do que deve ser desprezado 

e esquecido; é representação dos traços mais fiéis do “homem do subsolo”, renegado 
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e humilhado por uma sociedade da qual, de alguma maneira, ele também faz parte. 

Por conseguinte, a autodepreciação é característica que parece “natural”: “...quer me 

desprezando, quer colocando as pessoas acima de mim, eu baixava os olhos diante 

de quase todos que encontrava” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 57). Sucede, porém, que 

Fleck não está sozinho. Na verdade, esses “homens do subsolo” constituem a maior 

parte dos indivíduos, porquanto são a metáfora do homem comum; o homem sem 

qualidades, para lembrarmos da icônica personagem de Robert Musil. Ora, não é 

difícil imaginar que, uma vez reunidos e alimentados pela revolta, esses sujeitos 

estarão dispostos a concordar com as palavras do narrador de Memórias do subsolo, 

para quem “...amar apenas a prosperidade é, de certo modo, até indecente. Bem ou 

mal, quebrar às vezes algo é também muito agradável” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 

48). Aqui, há um desejo explícito de embate, mas sem dúvida, de maneira prática, 

Arthur Fleck vai muito além do inconformismo teorizado pela personagem 

dostoievskiana. A violência literal é a única forma encontrada por Fleck para expressar 

sua revolta contra o mundo.  

 Em Coringa, é lógico concluirmos que estamos diante de uma revolta 

egocêntrica, uma vez que a narrativa é centrada no indivíduo Arthur Fleck. É ele que 

se sente fatigado pela situação humilhante em que vive, indignado com o fato de não 

existir aos olhos do mundo; é ele que, munido de um revólver que ganhara de um 

amigo do trabalho, dá início a uma onda de assassinatos pela cidade. Entretanto, 

pouco a pouco, seus crimes adquirem um sentido coletivo, o que, aliado ao 

inconformismo de uma população mergulhada na profunda desigualdade social, 

engendra o nascimento de uma rigorosa revolta popular. Essa revolta enxerga na 

figura do Coringa um líder poderoso. Através da violência, portanto, a personagem 

consegue, finalmente, alcançar um lugar de destaque no mundo que, durante toda 

sua existência, o humilhou e o esqueceu. É claro que, mais uma vez, não tratamos da 

revolta na concepção imaginada por Camus, para quem, como já vimos, a revolta não 

deve ter a violência como uma de suas características basilares: “O valor positivo 

contido no primeiro movimento de revolta supõe a renúncia à violência por princípios” 

(CAMUS, 2017, p. 329). Contudo, é no mínimo interessante notar que nessa obra há 

uma espécie de progressão da revolta, que se desloca do espaço particular do 

indivíduo para encontrar morada no espaço coletivo daqueles que, de uma maneira 

ou de outra, brigam literalmente por qualquer noção de representatividade efetiva.
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 Se não é possível afirmar que o filme de Phillips e Silver toma a obra de 

Dostoiévski como uma de suas inspirações, é fora de dúvida que Memórias do subsolo 

é uma novela germinal a partir da qual, como afirmou Frank, se criou uma personagem 

que, à semelhança de um Hamlet, Don Juan, Dom Quixote ou Fausto (FRANK, 

2013a), se tornou arquétipo revisitado em diferentes épocas. As origens dessas 

personagens notadamente arquetípicas são, quase sempre, apagadas pelo senso 

comum. É como se elas existissem desde sempre, mas isso apenas ratifica o tamanho 

de sua importância. De certo modo, em diferentes graus, nós nos identificamos com 

esses sujeitos, o que é uma das razões pelas quais eles se perpetuam, travestidos de 

nomes os mais diversos, ao longo da história da ficção. Além de Ulrich, protagonista 

d’O homem sem qualidades, poderíamos lembrar aqui de Luís da Silva, narrador de 

Angústia, como exemplo incontornável, na literatura brasileira, de personagem que 

revisita a temática do subsolo18. 

 Em suma, vimos até o momento que a revolta é mais que uma simples 

expressão de descontentamento do homem com seu meio social. Na verdade, trata-

se de um conceito complexo que atravessa os séculos e que pode, por isso, ser 

investigado sob diferentes perspectivas. A partir da conceituação que lhe atribui Albert 

Camus, compreendemos que a revolta, a priori, possui um caráter semântico muito 

particular; ela é uma expressão positiva de nosso anseio por aquilo sem o que nunca 

podemos passar: a liberdade. Ademais, tomando como ponto de partida a visão de 

Camus, relacionando-a às personagens ficcionais (literárias e cinematográficas), 

observamos ainda que a revolta pode se destituir de qualquer altruísmo em face de 

anseios egoístas que, em último caso, se traduzem em crimes irreparáveis. Afinal, 

como lembra Ivan Karamázov, “...às vezes se fala da crueldade ‘bestial’ do homem, 

mas isso é terrivelmente injusto e ofensivo para com os animais: a fera nunca pode 

ser tão cruel como o homem” (DOSTOIÉVSKI, 2008, p. 329). 

 

 

 

 

 

 
18 Estudei a relação estreita entre Memórias do subsolo e Angústia em minha dissertação de mestrado: 
Dostoiévski e Graciliano Ramos: a literatura como salvação. 
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3.2 Outros leitores de Dostoiévski 
 

Dostoiévski é o maior cineasta do mundo. (CARVALHO, 2017) 

 

Não são poucos os filmes que objetivam transpor às telas de cinema obras 

escritas por Dostoiévski, sobretudo seus romances mais conhecidos. Até o momento, 

investigamos algumas das principais leituras das narrativas dostoievskianas 

realizadas por Woody Allen, diretor que sempre buscou produzir um cinema de 

caráter autoral. Nesta seção, ampliaremos nosso olhar para observar de que maneira 

Dostoiévski se faz presente em filmes que, à primeira vista, não pretendem ser 

adaptações propriamente ditas, mas, assim como as obras de Woody Allen, leituras 

que tomam narrativas preexistentes como inspiração na elaboração do roteiro e, por 

conseguinte, da história que se pretende contar. Para tanto, façamos o caminho 

inverso. Voltemos nosso olhar, por um momento, em direção a uma adaptação das 

mais literais de Crime e castigo: a obra homônima de Lev Kulidjánov que, sem 

dúvida, é uma referência incontornável quando tratamos de adaptações/leituras 

cinematográficas dos romances de Dostoiévski. 

O termo adaptação, apesar de seu desgaste (MITERRAND, 2014), talvez seja 

o mais adequado para se referir a uma obra que teve por objetivo narrar, na forma de 

um filme, aquilo que se pensou inicialmente como literatura. Ao falarmos em 

adaptação, sabemos que, por questões óbvias relativas à forma do cinema, teremos 

perdas e ganhos em comparação ao texto de que a película se origina. Uma 

adaptação estritamente literal seria algo quase irrealizável, embora não 

completamente impossível. Para torná-la exequível, precisaríamos transpor às telas, 

palavra por palavra, o texto original. No teatro, Aderbal Freire Filho ousou fazê-lo ao 

montar peças nas quais os romances de João de Minas (A mulher carioca aos 22 

anos), Diniz Machado (O que diz Molero) e Campos de Carvalho (O púcaro búlgaro) 

foram preservados em sua integralidade. Sobre esse projeto, intitulado romance-em-

cena, declara o diretor: “A característica principal [do “romance-em-cena”] é a não-

adaptação do texto. O que faço é explorar ao máximo as possibilidades teatrais desse 

material literário” (FREIRE-FILHO apud RAMOS, 2006). Trata-se, porém, de uma 

exceção à regra, quer seja no teatro ou no cinema. De toda forma, se não é possível 

transpor integralmente uma obra literária para o cinema – e, muitas vezes, nem 

desejável, já que “a questão da fidelidade não é interessante em si mesma” 
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(MITERRAND, 2014, p.31) –, é perfeitamente compreensível que um diretor opte por 

realizar uma adaptação que, dentro dos limites e possibilidades da linguagem 

cinematográfica, se atenha ao máximo ao texto original, que funciona, portanto, como 

espécie de “norte” a guiar todos os elementos que estarão presentes em cena ou que, 

tecnicamente, servirão para compô-la: iluminação, enquadramento, cenografia, 

figurino, fotografia, trilha sonora, tomadas em diferentes planos, atores e, claro, 

diálogos e/ou monólogos.  

Poder-se-ia pensar que a adaptação “fiel” de uma obra literária é, exatamente 

por sua pretensa fidelidade, facilmente realizável. Afinal, o autor da obra-fonte já fez 

grande parte do trabalho. É claro que essa é uma visão bastante ingênua, pois 

desconsidera as inúmeras dificuldades que roteiristas e diretores de um filme 

experimentam quando da adaptação de uma história que pode funcionar muito bem 

como romance mas que, se não for corretamente estruturada, não funcionará em sua 

forma cinematográfica. Por vezes, a escrita de Dostoiévski em Crime e castigo parece 

pouco convidativa a qualquer especialista que pretenda adaptá-la. Se, por um lado, 

os diálogos em abundância podem ser um alento para quem conduz a adaptação, por 

outro, a presença marcante de monólogos interiores, para citar apenas um exemplo, 

dificulta sobremaneira a vida de quem precisará descobrir uma forma de envolver o 

espectador na narrativa sem torná-la “monótona”. É necessário reconstruir a 

atmosfera sombria e angustiante que se produz quando lemos, sossegadamente, os 

devaneios e pensamentos de Raskólnikov, mas cinema e literatura são manifestações 

artísticas que possuem tempos distintos; o tempo que sobra em uma falta em outra. 

Nesse caso específico, a dificuldade se dá porque, muitas vezes, Raskólnikov fala 

demasiadamente à sua consciência, o que está distante, a priori, do alcance da 

câmera (na verdade, essa é uma característica comum a inúmeras personagens 

dostoievskianas).  

Um aspecto fundamental do filme de Lev Kulidjánov, o que pode ser 

considerado como grande acerto por parte do diretor, é sua opção pela filmagem 

monocromática. Apenas essa escolha já nos introduz em uma atmosfera parecida 

com aquela que encontramos na obra de Dostoiévski. Sem dúvida, a narrativa que 

conta a história de Raskólnikov não é, sob qualquer ponto de vista, dotada de matizes 

coloridos. Aliás, o próprio herói (ou anti-herói) do romance é uma personagem sombria 

em todos os aspectos: “A opção pelo preto e branco permite traduzir as zonas de 

sombra da alma e a perturbação pela culpa que atormentam Raskólnikov” (CARLOS, 
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2013, p. 44). O filme de Kulidjánov busca reproduzir essa característica marcante da 

personagem desde o princípio, tomando a liberdade de iniciar-se com um pesadelo 

em que o jovem estudante foge literalmente da polícia pelas ruas de São Petersburgo 

até, por fim, lançar-se de uma ponte. Nesse momento, Raskólnikov acorda em estado 

de grande confusão. Começamos a “ler” seus pensamentos, que continuam nas cenas 

seguintes, enquanto ele passeia, atormentado, pela cidade e, ainda, enquanto 

observa a rua e as pessoas através da janela de seu “cubículo”. Durante essa 

sequência inicial, Kulidjánov praticamente reproduz o texto de Dostoiévski, e o faz, a 

meu ver, com razão. Trata-se de um momento de suma importância do romance, em 

que entramos em contato, pela primeira vez, com as ideias e questionamentos de 

Raskólnikov a respeito do crime que pretende cometer. Convém relembrar suas 

palavras: “O que é mesmo que estou indo fazer?  Será que tenho capacidade para 

aquilo? Será que aquilo é sério? Sério coisa nenhuma. Então é para alimentar a 

fantasia que me distraio: brincadeira! É, vai ver que é brincadeira mesmo” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009a, p. 20 – grifos do autor) 

Um dos maiores méritos da adaptação realizada por Kulidjánov é a 

capacidade que o diretor tem de adaptar fielmente o texto de Dostoiévski, sem que 

essa fidelidade produza uma narrativa destituída da dinâmica particular que é 

necessária a uma obra cinematográfica. De modo geral, esse respeito ao original que 

verificamos desde as primeiras cenas se repetirá ao longo de todo filme. A mera 

análise de sua narrativa, portanto, não me parece profícua, uma vez que, se 

quiséssemos fazê-lo (como já o fizemos), seria mais interessante tomar em mãos o 

texto original, isto é, o romance de Dostoiévski. Nesse sentido, devem nos importar, 

por exemplo, as soluções encontradas pelo diretor a fim de dar conta de situações 

que se resolvem “facilmente” em um romance, mas que, eventualmente, podem se 

apresentar complexas no cinema. A questão da “atmosfera” da obra, como vimos, foi 

perfeitamente compreendida por Kulidjánov, que optou por realizar um filme em preto 

e branco; quando Raskólnikov confabula consigo mesmo acerca do crime que planeja, 

nas cenas iniciais, o diretor russo mantém-se fiel ao texto de Dostoiévski e se vale de 

um recurso específico do cinema que não encontra par, por questões óbvias, na 

literatura: a trilha sonora. Enquanto Raskólnikov reflete sobre a possibilidade de um 

assassinato, ouvimos ao fundo o som de um realejo, cuja melodia alegre contrasta 

diametralmente com o aspecto sombrio do jovem estudante de Direito. Eis um dos 

caminhos traçados por Kulidjánov para destacar o caráter contraditório da 
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personalidade de seu herói. Além da música, a fotografia do filme, ao explorar os 

contrastes do preto e branco, também serve ao mesmo fim. São aspectos como esses 

que devem nos interessar fundamentalmente quando tratamos de uma adaptação que 

pretende seguir à risca o texto em que se inspira. 

Embora o filme de Kulidjánov consiga alcançar um grau muito elevado de 

fidelidade em relação ao romance de Dostoiévski, há pequenas liberdades tomadas 

pelo diretor que não passam despercebidas pelo espectador mais atento que já 

conheça, através do romance, a história de Raskólnikov. Na verdade, diferentemente 

do que ocorre com outras leituras de Crime e castigo, nessa adaptação não há 

qualquer acréscimo ao texto original, mas algumas ausências significativas que, sem 

dúvida, não podem ser atribuídas à falta de tempo característica do cinema. Ao menos 

não nesse caso, uma vez que o filme em questão tem duração de quase quatro horas, 

o que significa dizer que o diretor tinha a sincera intenção de realizar uma adaptação 

das mais fiéis possíveis. Além da ausência da cena marcante à qual já fiz alusão em 

outro momento deste trabalho, em que Sônia lê o trecho do evangelho que trata da 

ressurreição de Lázaro, a maneira como o romance e o filme terminam também 

merece nota. Na obra de Dostoiévski, há um fim para além da última página, pois a 

presença do epílogo estende a obra para um momento posterior à confissão de culpa 

de Raskólnikov.  

É importante lembrar que a presença do epílogo em um romance era prática 

relativamente comum entre os escritores à época. Portanto, de certa forma, 

Dostoiévski está apenas seguindo um padrão artístico. Em todo caso, é interessante 

que haja um epílogo em Crime e castigo, porquanto é através dele que, em alguma 

medida, a obra se encerra de maneira “positiva”, ao explicar o que aconteceu com 

Raskólnikov após sua confissão. Além disso, o epílogo deixa claro que a vida desse 

jovem mudou completamente a partir do crime cometido. Seu arrependimento sincero 

ensejou o nascimento de outro homem, cuja história também poderia ser contada 

através de um romance. Em suma, parece claro que Dostoiévski aposta na redenção, 

ao passo que todos esses elementos estão ausentes na adaptação de Kulidjánov. 

Ora, o filme se encerra com as palavras de Raskólnikov, que, diante de Iliá Pietróvitch, 

confessa, ainda que hesitante, ter assassinado a velha usurária e sua irmã com golpes 

de machado. Aqui, acredito que não é plausível supor, como no caso da cena ausente 

na qual o evangelho é personagem central, que se trata de uma restrição devido à 

censura imposta pelo regime soviético. Nesse caso específico, podemos acreditar na 
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escolha do diretor, que preferiu, conscientemente, “concluir” a vida de Raskólnikov no 

momento de sua confissão. Se há redenção, ela é apenas sugerida ao espectador, 

mas de modo algum explicada em detalhes (quase pedagogicamente), como o faz 

Dostoiévski. Isso demonstra, de maneira clara, que mesmo em uma adaptação que 

se pretenda fiel à obra original é possível encontrar as marcas do diretor, roteirista e 

todos aqueles que de alguma forma contribuíram para sua realização.  

Finalmente, devemos notar que, no filme de Kulidjánov, os planos fixos 

concentram toda a atenção naquilo que é fundamental em um romance 

dostoievskiano: o diálogo, isto é, o confrontamento de ideias entre as personagens. 

Já vimos que em Crime e castigo, assim como em todas as obras polifônicas de 

Dostoiévski, os diálogos se sobrepujam significativamente às ações propriamente 

ditas. É como se estas fossem apenas um “pretexto” para aquilo que verdadeiramente 

interessa e que será apresentado através da interação verbal entre as personagens. 

Portanto, a opção do diretor se alinha àquilo que o romance, o texto original, parece 

transmitir ao leitor. Ademais, como percebe Cássio Starling Carlos em comentário 

sobre o filme, a própria escolha do formato em que este seria rodado contribui para 

amplificar os sentidos da obra: “o formato CinemaScope, além de distinguir a 

produção com signo da grandiosidade da tela de cinema, amplifica a impressão de 

isolamento do personagem” (CARLOS, 2013, p. 44). O isolamento de que fala o crítico 

é, com efeito, uma das particularidades mais marcantes da personalidade de 

Raskólnikov desde o princípio do romance. Ao optar por um formato que, em alguma 

ou grande medida, contribui para intensificar tal característica, uma vez mais 

Kulidjánov demonstra que sua adaptação objetiva respeitar o quanto possível for as 

prováveis intenções que tivera Dostoiévski quando concebeu sua personagem mais 

conhecida. 

O filme de Kulidjánov veio à luz na União Soviética em 1970, isto é, mais de 

um século após a publicação do romance de Dostoiévski. Contudo, antes dessa data, 

já se realizara uma das mais bem sucedidas leituras cinematográficas de Crime e 

castigo. Esse status, até hoje, não parece ameaçado. Refiro-me ao filme O batedor 

de carteiras (Pickpocket, 1959), de Robert Bresson, diretor cuja obra, segundo Jean-

Luc Godard, é síntese do cinema francês: “He is the French cinema, as Dostoievsky 
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is the Russian novel and Mozart is German music”19 (GODARD, 1972, p. 47). O filme 

de Bresson nos apresenta a história de Michel, um jovem que não enxerga qualquer 

perspectiva de futuro, mas que possui talento incomum para o crime, especialmente 

para o furto de carteiras e relógios nos metrôs e estações de trens de Paris. Mesmo 

que os crimes de Michel não sejam, juridicamente, tão graves quanto os de 

Raskólnikov, boa parte dos principais questionamentos discutidos no romance de 

Dostoiévski estão presentes em O batedor de carteiras; mais que isso, as próprias 

personagens principais se assemelham, em grande medida, àquelas que 

encontramos em Crime e castigo. Há, pois, uma espécie de “espelhamento” no que 

diz respeito ao núcleo central de personagens a partir das quais a narrativa se 

desenvolve: Michel / Raskólnikov; Jacques / Razumikhin; Jeanne / Sônia; Porfiri 

Pietróvitch / Inspetor principal. 

É interessante notar como a estrutura de um dos filmes mais conhecidos de 

Bresson toma emprestada muitas características comuns à literatura. Antes dos 

créditos iniciais, o espectador se depara com uma espécie de prólogo no qual se 

explica, em linhas gerais, o estilo e objetivos do autor quando da criação da história a 

que assistiremos na sequência: “Ce film n’est pas du style policier. L’auteur s’efforce 

d’exprimer, par des images et des sons, le cauchemar d’un jeune homme poussé par 

sa faiblesse dans une aventure de vol à la tire pour laquelle il n’était pas fait”20  (O 

BATEDOR…, 1959, cap. 1). Não apenas o conteúdo desse “prólogo” nos chama 

atenção; sua própria existência, independentemente da mensagem que veicula, já 

demonstra a opção do diretor por um cinema em que a palavra e, por conseguinte, o 

texto possuem grande valor: “o cinematógrafo é uma escrita com imagens em 

movimento e sons” (BRESSON, 2014, p. 19). Naturalmente, é possível questionar a 

necessidade de um prólogo, já que uma obra de arte, se possuir real valor estético, 

não precisaria de qualquer “explicação”. Sob certa perspectiva, o texto que introduz o 

filme de Bresson pode ser comparado, guardadas algumas diferenças pontuais, à nota 

de apresentação assinada por Dostoiévski em Memórias do subsolo. Nela, 

encontramos uma declaração explícita de que o que leremos a seguir, embora seja 

ficção, pode perfeitamente servir como representação de uma realidade comum à 

 
19 Ele é o cinema francês, como Dostoiévski é o romance russo, e Mozart a música alemã. (tradução 
nossa) 
20 Este filme não é do estilo policial. O autor se esforça por exprimir, através de imagens e sons, o 
pesadelo de um jovem impulsionado por sua fraqueza a uma aventura de roubo para a qual não foi 
feito. (tradução nossa) 
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época. Aqui, não há qualquer intenção de negar o caráter ficcional da obra; ao 

contrário, este é afirmado pelo próprio autor.  

No filme do diretor francês, o simples fato de nos defrontarmos com a 

mensagem de que “este não é um filme de estilo policial” nos condiciona, desde o 

início, a entender que o que veremos não é a realidade, mas uma representação, um 

filme que não pode ser enquadrado dentro de um estilo específico. Nesse ponto, 

convém destacar outra semelhança entre Bresson e Dostoiévski. Já vimos que, a 

despeito de possuir diversos elementos que futuramente estariam presentes nos 

chamados romances policiais, Crime e castigo não pertence a esse gênero. O crime 

é menos importante que suas consequências e o culpado é conhecido pelo leitor 

desde as primeiras páginas. Em O batedor de carteiras, anuncia-se, deliberadamente, 

algo semelhante. Afirmar que não se trata de um filme policial significa, assim como 

no romance de Dostoiévski, que a identidade do criminoso não é questão 

fundamental. A vida e as angústias desse jovem, subtende-se, são os elementos que 

verdadeiramente terão valor para a narrativa. Ademais, de certo modo, há nessa 

lacônica introdução uma espécie de julgamento do diretor em relação à sua 

personagem, que, qual Raskólnikov, não é um criminoso par excellence, mas foi 

“impulsionado por sua fraqueza” em direção a um mundo ao qual não pertence.  

A maneira como a narrativa de O batedor de carteiras se apresenta ao 

espectador reforça a ideia de que o cinema de Bresson possui uma forte influência da 

literatura. No filme, Michel é o narrador responsável por escrever, literalmente, sua 

própria história. A importância das palavras se traduz não apenas através do 

voiceover, mas, sobretudo, por meio das tomadas em primeiro e primeiríssimo planos 

das folhas em que a personagem registra, a posteriori, os acontecimentos de sua vida. 

Aqui, a palavra escrita também é protagonista. Além disso, a narrativa em primeira 

pessoa, a desesperança na vida e a relação fria que Michel mantém com a mãe, nos 

conduzem a outra conhecida personagem literária, desta sorte da literatura francesa. 

É difícil não associar as características de Michel as de Mersault, narrador-

protagonista de um dos mais célebres romances de Albert Camus: O estrangeiro. 

Podemos enxergar Michel, portanto, como espécie de simbiose das personagens de 

Dostoiévski e Camus; amálgama que une, em um só sujeito, as frustrações, dúvidas, 

melancolia, desesperança e ambições (ou a falta delas) que conformam as 

personalidades de Raskólnikov e Mersault. 
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Apesar de Crime e castigo e O batedor de carteiras contarem histórias, 

aparentemente, distintas (já que o furto de carteiras não poderia ser comparável ao 

assassinato), Bresson faz uma leitura que, na medida do possível, preserva algumas 

cenas importantes do romance de Dostoiévski. Uma delas é a “confissão” do inspetor 

geral no quarto de Michel. Como em Crime e castigo, em que Porfíri Pietróvitch 

persegue Raskólnikov sem jamais acusá-lo formalmente, o que aumenta 

gradativamente a tensão que se estabelece em cada encontro de ambos, no filme de 

Bresson o inspetor responsável pela investigação dos recorrentes roubos nas 

movimentadas estações de metrô e trem de Paris conhece a teoria do “homem 

superior” por meio de seu próprio criador; outros encontros se sucedem a esse até 

que, por fim, o inspetor acusa Michel, conscienciosamente, pelos roubos praticados. 

O jovem, qual Raskólnikov, nega ser o responsável pelos crimes, mas isso pouco 

importa para aquele que veio visitá-lo. O inspetor reage de modo indiferente, pois não 

tem dúvida alguma de que o criminoso que procura está diante de si. A situação da 

personagem de Bresson é ainda mais parecida com a de Raskólnikov se lembrarmos 

que o assassinato e o roubo não modificam a realidade em que vivem Raskólnikov e 

Michel. Os crimes nada podem fazer contra a “ordem” do mundo, que permanece 

exatamente o mesmo de antes. 

À semelhança do que ocorre no romance de Dostoiévski, no filme de Bresson 

nos deparamos com um tipo de personagem que terá grande importância para o 

desfecho da obra e, consequentemente, para as vidas futuras dos protagonistas. Se 

em Crime e castigo Sônia é responsável por conduzir Raskólnikov rumo à redenção, 

acompanhando-o à delegacia e, posteriormente, à Sibéria, O batedor de carteiras se 

encerra com a visita de Jeanne a Michel na prisão. Divididos pelas grades, que os 

afastam física e metaforicamente, por fim podemos enxergar alguma emoção 

expressa no rosto de Michel, cuja frieza e indiferença em relação a tudo e todos o 

caracterizavam até então. Ao concluir sua narrativa, Michel lamenta (em voiceover 

novamente) os caminhos tortuosos percorridos até Jeanne, que para ele representa a 

materialização da esperança em uma nova vida. Para Michel, a visita de Jeanne é 

uma afirmação de que ela estará ao seu lado em qualquer circunstância. Nessa 

derradeira cena do filme de Bresson, não há qualquer diálogo verbal entre as 

personagens, o que não significa ausência de interação. O silêncio como recurso 

cinematográfico pode produzir sentidos que as palavras, talvez, não sejam capazes 

de alcançar com a mesma profundidade. Aqui, o diálogo é entre gestos e olhares; as 
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personagens se tocam de modo apaixonado e, assim, se reconhecem no sofrimento 

de seu semelhante. Jeanne e Michel precisaram sofrer para, finalmente, serem 

capazes de encontrar a redenção nos braços do outro. Trata-se, portanto, de um 

desfecho notadamente dostoievskiano, pois, como sabemos, não são poucas as 

obras do escritor russo que exploram a temática da salvação pelo sofrimento. Crime 

e castigo é, provavelmente, o exemplo mais notável. 

Algumas características de ordem técnica presentes em O batedor de 

carteiras demonstram que Bresson era um artista preocupado com o real (tal como o 

era Dostoiévski), mas que não ambicionava apresentar seus filmes como 

representações fiéis de uma realidade vivida. Aqui, é o sentido aristotélico de mímesis 

que se faz notar, porquanto a arte é assumidamente uma imitação do real, mas com 

este não se confunde:  

 
Todo o cinema de Bresson está fundado numa lição e num paradoxo teatral: 
o falso, quando homogêneo, resulta verdadeiro. Para que o real se manifeste 
na tela, é preciso que nem a cena nem os atores tentem disfarçar o que são. 
Para Bresson, o real brota do artifício da representação assumido como tal e 
não das convenções do naturalismo. Por isso, preferia não trabalhar com 
atores, que são fingidores profissionais. Preferia a inexperiência dos 
iniciantes, os quais chamava de modelos. (CARVALHO, 2007) 

 

Como percebe Bernardo Carvalho, o fingimento profissional, no entendimento 

de Bresson, deturparia o sentido do cinema enquanto manifestação artística. Para o 

diretor, a arte deve, necessariamente, ser representação, pois é essa maneira de ser 

que a aproximará da verdade, isto é, do mundo que chamamos de real. A opção por 

“modelos” ao invés de atores experientes é, ao lado do prólogo que introduz o filme, 

uma maneira de dizer abertamente ao público que tudo o que se vê não é real. 

Paradoxal e conscientemente, o sentido que se produz é exatamente contrário: 

alcança-se o realismo através de uma aparente recusa a elementos que poderiam, 

em tese, servir como propulsores para seu ajustamento. Essa “estratégia” está 

presente em quase toda cinematografia de Bresson. Especialmente, podemos lembrar 

aqui de outros dois filmes seus que, assim como O batedor de carteiras, buscam 

inspiração nas obras de Dostoiévski: Uma mulher dócil (Une femme douce, 1969) e 

Quatro noites de um sonhador (Quatre nuits d’un rêveur, 1971). Ambos releem, 

respectivamente, Uma criatura dócil e Noites brancas. Ao lado de O batedor de 

carteiras, esses filmes formam uma trilogia de obras que demonstram não apenas o 

valor que Bresson atribuía às obras de Dostoiévski, mas à própria literatura como 
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expressão genuinamente artística. Afinal, recordemos que, para o diretor francês, o 

cinema é uma escrita com imagens e sons.  

Como afirmei no início desta seção, muitas são as obras cinematográficas 

que, direta ou indiretamente, fazem referência (e reverência) aos romances de 

Dostoiévski. Por essa razão, não seria difícil estender este texto e tratar de inúmeros 

filmes que abordaram, de maneira muito competente, as problemáticas discutidas pelo 

escritor russo. O necessário recorte que faço não pode deixar de ser pessoal, como 

tudo que envolve um trabalho com este. Entretanto, acredito que há nessas escolhas 

algo a mais além de paixão. Pretendo convencer meu leitor de que os filmes aqui 

abordados justificam sua presença pela qualidade singular que lhes é intrínseca, pela 

releitura original que fizeram das obras de Dostoiévski. Esse é um objetivo sincero, 

mas é preciso confessar que não escrevemos um livro sobre assunto que nos seja 

indiferente ou a respeito do qual não estaríamos dispostos a passar noites inteiras a 

debater, desejosos de, ainda que sub-repticiamente, provar nossa verdade (por mais 

absurda que ela possa parecer). Nesse sentido, a escrita que envolve a investigação 

de obras artísticas deve ser – é preciso que ela o seja – um combate intermitente entre 

a razão e o amor irreprimível que nutrimos por homens e mulheres, alguns 

temporalmente muito distante de nós, capazes de nos fazer enxergar o mundo sob 

outra perspectiva. Que ambos, a razão e o amor, de alguma forma por nós 

desconhecida, saiam vencedores ao fim da “batalha”. É esse norte que nos deve guiar, 

mesmo que seja difícil enxergá-lo com a visão limitada e embaçada por uma 

confessável paixão. Isto posto, podemos seguir adiante com novas considerações. 

Ao longo da história das diversas manifestações artísticas de que temos 

notícia, há alguns nomes que se tornaram praticamente sinônimos de certo gênero, 

corrente ou movimento. Isso se deve, por óbvio, à qualidade indiscutível reconhecida 

pelos pares e por grande parte do público, que, de alguma maneira, se sente tocado 

por esses artistas. Se falamos da pintura renascentista italiana, é impossível não 

lembrar de Michelangelo ou Leonardo Da Vinci, assim como é incontornável, ao 

discutirmos a importância do jazz norte-americano, aludir a Ella Fitzgerald e John 

Coltrane; no Brasil, como pensar o cinema-novo sem passar, obrigatoriamente, pelos 

nomes de Glauber Rocha, Cacá Diegues e Nelson Pereira dos Santos? Como falar 

de nossa música popular sem lembrar de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, Cartola, Elis Regina e Clara Nunes? Seria tarefa árdua, para não dizer impossível. 

Quando tratamos do suspense no cinema, há uma associação quase imediata ao 
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nome de Alfred Hitchcock, diretor cujas obras marcaram para sempre a história desse 

gênero. Mas nem sempre foi assim. Convém lembrar que o diretor inglês era 

considerado, nos Estados Unidos e na Europa, um cineasta mediano e comercial: 

“Nos anos 1950 e 1960, Hitchcock estava no auge de sua criatividade e de seu 

sucesso (...) A crítica americana e europeia iria fazê-lo pagar por esse sucesso e essa 

popularidade (...) depreciando cada filme, um após o outro” (TRUFFAUT, 2004, p. 21). 

Os jovens diretores e críticos franceses do Cahiers du cinema, porém, viam em 

Hitchcock a mesma grandeza de um Renoir, Fellini ou Bergman. Sem dúvida, uma 

das maiores provas dessa admiração nutrida por esse seleto grupo em relação a 

Hitchcock é a extensa e, hoje famosa, entrevista que este concedeu a François 

Truffaut. Aqui, interessa-me destacar a resposta de Hitchcock quando indagado sobre 

sua recusa em adaptar grandes clássicos da literatura (em especial, Crime e castigo): 

 
Se você pega um romance de Dostoiévski, não apenas Crime e castigo, 
qualquer um, há muitas palavras lá dentro e todas têm uma função (...) E para 
expressar a mesma coisa de modo cinematográfico, seria preciso fazer um 
filme que substituísse as palavras pela linguagem da câmera, durasse seis 
ou dez horas, do contrário não seria sério. (TRUFFAUT, 2004, p.74) 

 

A obra de Hitchcock ratifica suas palavras. Com efeito, poucos de nós 

lembramos que alguns de seus filmes mais conhecidos são adaptações de textos que, 

embora por vezes possuam alguma qualidade literária, estavam muito distantes do 

que podemos chamar de clássicos. Esse é o caso de Psicose, romance de Robert 

Bloch que fora publicado em 1959, apenas um ano antes das filmagens de sua 

adaptação homônima realizada por Hitchcock. Outro exemplo é “The birds”, conto da 

escritora britânica Daphne du Maurier publicado em 1952 na obra The apple tree. Em 

linhas gerais, o cinema de Hitchcock não recusa a adaptação, mas sim que esta seja 

realizada a partir de obras de notória e reconhecida qualidade literária. Portanto, o 

diretor não parecia enxergar qualquer problema em adaptar textos que pudessem ser 

“melhorados” a partir de uma releitura cinematográfica. Em todo caso, a despeito de 

sua declarada recusa em trabalhar com adaptações de clássicos da literatura, alguns 

de seus filmes discutem questões que não passam despercebidas aos olhos de um 

leitor. Curiosamente, apesar do que diz sobre Crime e castigo, é com esse romance 

de Dostoiévski que Hitchcock dialoga em uma de suas obras mais célebres: Festim 

diabólico (Rope - 1948). 
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O primeiro filme em cores de Hitchcock é uma adaptação, relativamente literal, 

da peça homônima de autoria do escritor inglês Patrick Hamilton, que, por seu turno, 

havia se inspirado na história de dois jovens assassinos de Chigago, Nathan 

Freudenthal Leopold Jr. e Richard Albert Loeb, condenados à prisão perpétua por um 

assassinato cuja inspiração teria sido a obra filosófica de Friedrich Nietzsche. Leopold 

e Loeb teriam embasado seu crime na ideia de que certos homens possuem 

qualidades superiores em relação aos homens comuns e que, por isso, estariam 

livres, por exemplo, para matar, sem que lhes fosse imputada qualquer tipo de sanção. 

Se considerarmos crível a versão dos assassinos, esse crime se originou de uma 

compreensão distorcida do que seria o Übermensch, termo cunhado por Nietzsche 

em Assim falou Zaratustra. Todavia, como sabemos, a ideia central que subjaz ao 

conceito de Übermensch já fora desenvolvida por Dostoiévski muito antes da 

publicação da obra do filósofo alemão. Por analogia, portanto, podemos dizer que 

Festim diabólico possui laços muito estreitos com o romance de Dostoiévski, ainda 

que ele não tenha sido, ao menos a priori e declaradamente, a sua fonte principal de 

inspiração. Senão vejamos. 

Diferentemente do que ocorre em diversos filmes de Hitchcock, nos quais há 

uma tensão permanente provocada pelo(s) assassinato(s) cuja autoria é por todos 

desconhecida (é o caso de Psicose, por exemplo), Festim diabólico se inicia com a 

morte de David Kentley, estrangulado com uma corda por seus “amigos” Brandon 

Shaw e Phillip Morgan. Com essa cena, está claro que, nesse filme, não se trata de 

descobrir quem é o autor de um crime. Isso não significa dizer, porém, que o suspense 

estará ausente. Na verdade, ele pode ser experimentado pelo espectador durante 

quase todos os minutos subsequentes à cena inicial. Escondido dentro de um baú, 

que serve de mesa durante a festa oferecida por Brandon e Phillip, o corpo de David 

é o que mantém viva a tensão na narrativa. Como espectadores, ansiamos por 

descobrir quando (e se) o assassinato será revelado. Nesse ponto, é importante 

destacarmos a figura do professor de filosofia Rupert Cadell, convidado à festa por 

Brandon exatamente pelo risco que sua presença representa, uma vez que os amigos 

reconhecem que ele é o único capaz de descobrir o que fizeram. Esse convite 

arriscado demonstra que há uma clara dicotomia entre os assassinos, cujo único 

objetivo era sentir a emoção de matar alguém e cometer uma espécie de “crime 

perfeito”; o ex-colega, afinal, nada fizera que pudesse atentar contra ambos (afirmá-

lo seria mera especulação e extrapolaria os limites impostos pela narrativa que nos é 
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apresentada). Enquanto Brandon se mostra frio e orgulhoso de seu crime, Phillip não 

parece nutrir os mesmos sentimentos. Nesse sentido, Brandon e Phillip, com 

características tão distintas, simbolizam o que é a personagem de Dostoiévski antes 

e depois do assassinato da velha usurária. Esta, assim como David, não faz parte do 

seleto grupo de “seres superiores”. Contudo, essa visão de mundo não se sustenta, 

tanto em Crime e castigo, quanto em Festim diabólico. Em dado momento das 

narrativas, os assassinos serão confrontados com outra verdade, diferente daquela 

que defendiam até então.  

Se no romance de Dostoiévski Sônia é responsável, direta e indiretamente, 

por fazer com que Raskólnikov enxergue a gravidade do erro que cometera, no filme 

de Hitchcock esse papel caberá, ironicamente, àquele que inspirou a ação de Phillip 

e, principalmente, Brandon, autor intelectual do assassinato de David. Rupert é o 

professor de filosofia que incutiu em seus pupilos o pensamento de Nietzsche, 

notadamente o conceito de Übermensch, discutido abertamente pelas personagens 

em debate com o pai de David, para o qual as ideias defendidas por Brandon, e 

sustentadas por seu professor, parecem absurdas. Embora Rupert corrobore as 

palavras de Brandon, ele o faz tendo em mente o valor estético do que diz (suas 

palavras são abstrações teóricas); o jovem, porém, acredita verdadeiramente na ideia 

de que a seres superiores, entre os quais ele inclui a si, é permitido ir além das regras 

e limites impostos aos meros mortais. O assassinato de David é uma prova cabal de 

sua crença nessa teoria.  

Paulatinamente, curioso com o fato de David não aparecer na festa em que 

todos o esperam, Rupert suspeita de que há algo errado. Ao juntar minuciosamente 

as pistas deixadas por Brandon e Phillip, o professor confronta os rapazes, que não 

têm outra saída senão confessar o crime. Como percebe o professor Rogério da Costa 

(2013) ao comentar Festim diabólico, Rupert seria comparável a Porfiri Pietróvitch, o 

juiz de instrução de Crime e castigo responsável por acusar Raskólnikov. Entretanto, 

essa leitura, absolutamente justificável, deve ser ampliada, pois, como afirmei acima, 

Rupert tem um papel cuja importância ultrapassa, no filme de Hitchcock, a de 

Pietróvitch no romance de Dostoiévski. Na verdade, é Rupert quem se encarrega de 

fazer com que seus ex-alunos entendam o erro e a gravidade do que haviam feito. 

Além disso, o professor não espera que os jovens se entreguem; com a arma de 

Brandon em mãos, ele atira pela janela e faz saber a todos que ali há algo fora do 

comum. A chegada da polícia é anunciada pelo barulho das sirenes, e o filme se 
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encerra com as três personagens resignadas, à espera dos agentes. Aqui, importa 

notar que, embora não tenha nenhuma relação direta com o assassinato de David, 

Rupert se mostra completamente derrotado. De certa maneira, o professor parece se 

sentir responsável pelo crime, pois foi através dele que Brandon e Phillip entraram em 

contato com a filosofia de Nietzsche, à qual atribuíram um valor muito semelhante à 

“filosofia” desenvolvida por Raskólnikov como justificativa para o assassinato da velha 

a quem penhorava seus bens.  

Com efeito, Festim diabólico é um filme híbrido, que dialoga, direta e 

indiretamente, com a filosofia e a literatura. Não se trata, portanto, de uma “mera obra 

de suspense”, como, talvez, algum crítico mordaz da obra de Hitchcock pudesse 

afirmar em outros tempos. Na verdade, a riqueza das questões ali presentes e a 

maneira como são abordadas confirmam que os jovens e idealistas cineastas 

franceses estavam certos ao atribuir grande valor à cinematografia hitchcockiana, 

quando quase todos pensavam de modo diverso. Mais uma vez, vale a pena voltar a 

Truffaut: 

  
Se queremos, na época de Ingmar Bergman, aceitar a ideia de que o cinema 
não é inferior à literatura, creio que devemos classificar Hitchcock – mas, 
pensando bem, por que classificá-lo? – na categoria dos artistas inquietos 
como Kafka, Dostoiévski, Poe. Evidentemente, esses artistas da ansiedade 
não podem nos ajudar a viver, pois para eles viver já é difícil, mas sua missão 
é nos fazer compartilhar suas obsessões. Nisso, mesmo se eventualmente 
sem querer, eles nos ajudam a nos conhecermos melhor, o que é o objetivo 
fundamental de toda obra de arte. (TRUFFAUT, 2004, p.31) 
 

Finalmente, há um derradeiro filme cuja influência de Dostoiévski, 

principalmente de suas Memórias do subsolo, se faz notar de maneira marcante. Não 

gostaria de encerrar esta seção sem destacar alguns aspectos centrais de Taxi Driver 

(Taxi Driver - 1976), obra que colocou Martin Scorsese e Robert de Niro, 

definitivamente, no hall dos grandes artistas do cinema. A respeito da influência que 

a novela de Dostoiévski exerceu nesse filme, Scorsese declarou em entrevista: 

 
...one of the books I first read that was a strong impression on me, that I really 
wanted to do or to do versions of – or other versions of other works by this 
author – is Dostoevsky's Notes from the Underground. So this is the closest 
thing that I had come to. I didn't really think that literally. In other words, it took 
me a year or two after making the film to realize it all, I think, but it was just a 
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visceral reaction to the power of the writing, really, and the character.21 
(SCORSESE, 2012) 
 

 
A explicação do diretor a respeito do filme, cujo roteiro é assinado por Paul 

Schrader, é interessante, sobretudo, por revelar que não houve, ao menos não 

conscientemente, intenção de sua parte em realizar uma obra que pudesse ser vista 

como releitura da famosa novela de Dostoiévski. Scorsese confessa que somente 

após um ou dois anos se deu conta de que Taxi Driver estava fortemente impregnado 

da leitura que fizera de Memórias do subsolo. O fato de essa influência, que parece 

muito clara para aqueles que conhecem a narrativa do escritor russo, não ter sido 

supostamente intencional apenas aumenta nosso interesse pelo filme. Aproximemos 

nosso olhar, pois, a fim de enxergar algumas importantes semelhanças entre as 

personagens de Scorsese e Dostoiévski. 

 Travis e o “homem do subsolo” são exemplares perfeitos das contradições 

que constituíam os “universos” de que são oriundos. Solitários e ambíguos, esses 

indivíduos buscam, em ambientes corrompidos pelas mazelas sociais, algum tipo de 

reconhecimento que os faça existir e que os permita mostrar ao mundo que suas vidas 

têm algum sentido. Em suma, é essa tentativa de ser o que aproxima as personagens. 

Como sabemos, Dostoiévski aprofundaria, em Crime e castigo, essa investigação. 

Nesse romance, mais do que ser, Raskólnikov deseja realizar um ato heroico e, assim, 

contribuir de alguma forma para o “bem” da humanidade. O assassinato da velha 

usurária e de sua irmã é um fracasso, mas, curiosamente, os crimes de Travis são 

recompensados ao fim da narrativa de Taxi driver. Após matar cafetões e mafiosos 

que exploravam sexualmente a jovem prostituta Íris, Travis entra em coma em virtude 

dos graves ferimentos. Quando sai, descobre que se tornou um verdadeiro herói para 

a sociedade; esta, finalmente, enxerga sua existência. Ignorado por Betsy, mulher por 

quem se apaixonara, Travis é procurado por ela quando volta a trabalhar nas ruas de 

Nova York. Eis seu maior triunfo. Antes completamente esquecido, agora Travis existe 

novamente diante dos olhos de alguém que outrora o desprezara por sua ignorância 

e aparente insignificância.  

 
21  ...um dos livros que li pela primeira vez me causou uma forte impressão de que realmente queria 
fazer ou fazer versões de - ou outras versões de outras obras deste autor - são as Memórias do subsolo 
de Dostoiévski. Então essa é a coisa mais próxima que eu cheguei. Eu realmente não pensei isso 
literalmente. Em outras palavras, levei um ano ou dois depois de fazer o filme para perceber tudo, eu 
acho, mas foi apenas uma reação visceral ao poder da escrita, realmente, e do personagem. (tradução 
nossa) 
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 É interessante perceber como a ideia de Raskólnikov (a eliminação do mal) 

se faz presente no filme de Scorsese. Em Taxi driver, os contraditórios crimes 

cometidos por Travis são recompensados, e o sujeito é realmente visto como alguém 

que legou uma contribuição importante para o meio no qual estava inserido. 

Naturalmente, o desfecho do filme é demasiado irônico, uma vez que escancara a 

identidade nociva de uma sociedade em que tudo que estiver à margem do aceitável 

deve ser sumariamente eliminado. Travis, como Raskólnikov, não teve intenção 

alguma de dar sua “contribuição” para a História. Sabemos o quão egoístas são essas 

personagens; elas agem em prol de si mesmas. Na verdade, Travis planeja assassinar 

Charles Palantine, o senador e pré-candidato à presidência dos EUA, mas o acaso o 

impede de executar seu plano. Essa tentativa frustrada corrobora ainda mais a ideia 

de que a personagem não é movida por instintos nobres, mas unicamente por seus 

desejos e impulsos egocêntricos. 

 Embora o início da narrativa de Taxi Driver nos apresente Travis como um 

sujeito completamente alienado, que nada entende de política ou cultura, é no mínimo 

curioso observar seu interesse pela escrita. Afinal, é através dessas anotações que 

“entramos” na história. Entre uma cena e outra, escutamos, em voiceover, a leitura de 

uma espécie de “diário”, através do qual a personagem expõe seu cotidiano e suas 

impressões sobre o mundo (já observamos o mesmo recurso em O batedor de 

carteiras). Aqui há, portanto, uma estreita relação entre Travis e o “homem do 

subsolo”, pois ambos escrevem, em princípio, sem qualquer perspectiva de que seus 

textos sejam lidos com algum valor literário: “...eu escrevo unicamente para mim, e 

declaro de uma vez por todas que, embora escreva como se me dirigisse a leitores, 

faço-o apenas por exibição, pois assim me é mais fácil escrever. Trata-se de forma 

vazia, e eu nunca hei de ter leitores.” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 53). A escrita, nessas 

obras, é um subterfúgio particular para homens que podem expressar-se livremente e 

dizer o que pensam sem medo da censura moral a que poderiam estar sujeitos em 

sociedade. Além disso, mesmo que decidissem tornar públicos seus pensamentos, 

quem os escutaria? Quem estaria disposto a dar atenção às ideias de indivíduos que, 

por sua condição social, nada significam? Em Taxi driver, Travis é instigado a expor 

sua visão alegórica – para dizer o mínimo – acerca da sociedade. Quando o acaso 

(novamente!) coloca Charles Palantine como seu passageiro, o taxista finalmente se 

vê diante de alguém que escuta (ou finge escutar) o que ele tem a dizer. 
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Paradoxalmente, algum tempo após esse encontro fortuito, Palantine se tornaria o 

alvo principal de Travis... 

 O desprezo pelo meio em que vivem e a misantropia certamente são 

características que as duas personagens centrais de Memórias do subsolo e Taxi 

driver compartilham entre si. Além disso, são sujeitos assumidamente doentes, que 

encontram na figura de jovens prostitutas, Liza e Iris, uma espécie de subterfúgio para 

suas dores. Essas mulheres parecem representar, nas obras em questão, a imagem 

de tudo que foi maculado pela sociedade, mas que ainda pode/deve ser “salvo”. Se o 

“homem do subsolo” não logra sucesso nesse intento, Travis consegue devolver a 

jovem Iris a seus pais e, assim, reconstituir a ordem “natural” das coisas (de acordo 

com sua visão de mundo, claro). Entretanto, ele o faz do modo mais violento possível, 

pois a linguagem da violência é a única que aprendeu no caótico cenário urbano que 

tem como habitat. Como vimos, essa violência não impedirá que todos reconheçam 

em Travis um herói, o que possivelmente seria a maior diferença entre a personagem 

de Scorsese e a de Dostoiévski. Ora, o “homem do subsolo” se enxerga como um 

verdadeiro anti-herói: “um romance precisa de herói e, no caso, foram acumulados 

intencionalmente todos os traços de um anti-herói...” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 146 

– grifo do autor). Mas, se nos permitirmos interpretar as atitudes de Travis de modo 

particular, não faremos coro com aqueles que o glorificam. Na verdade, ele também 

é, qual o narrador de Memórias do subsolo, um anti-herói, cujas ações não se pautam 

exclusivamente pelo desejo de auxiliar o próximo, senão pela necessidade irreprimível 

de vencer uma angústia que o atormenta e o impede de viver plenamente. Dessa 

forma, não há como pensar em Travis como herói, muito embora a narrativa seja 

construída em cima de ambiguidades para as quais não há, propositadamente, 

respostas definidas. Não sabemos, como expectadores, se torcemos para a felicidade 

ou castigo da personagem. Sua maneira de ver o mundo e seus atos parecem, por 

vezes, condenáveis, mas talvez se justifiquem pelo contexto alienante em que os 

indivíduos se acostumaram a viver. Quando Travis leva Betsy a um cinema 

pornográfico, é claro que ele não se dá conta da vileza de sua atitude naquele 

momento. Entretanto, é isso o que ele tem para oferecer. Sua alienação quase pueril 

transmite ao espectador um sentimento de compaixão e empatia; lamentamos as 

atitudes daquele homem que não sabe como agir diante de uma situação que lhe 

exige o mínimo de etiqueta. 
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Nas palavras que serviram de epígrafe a esta seção, Luiz Fernando Carvalho, 

diretor responsável por importantes adaptações cinematográficas de obras literárias 

no Brasil, explicita, de maneira metafórica, a relação estreita que o cinema manteve e 

mantém com a obra de Dostoiévski. Como vimos, esta tem sido, durante a jovem 

história da sétima arte, lida e relida, interpretada e ressignificada por grandes 

diretores. O interesse pelos romances do escritor russo demonstra que os principais 

temas de que ele tratou continuam (e possivelmente continuarão) a instigar leitores e 

espectadores. Estes, quase sempre, não desejam apenas desfrutar de efêmeros 

momentos de prazer quando da leitura de uma obra, mas, sobretudo, conhecer melhor 

a si mesmos. Nesse sentido, as palavras de Oscar Wilde se impõem: “a arte reflete o 

espectador, e não a vida” (WILDE, 1981, p. 8). 

 

3.3 “Por que vale a pena viver?” 
 

(...) há poucos livros totais, que nos salvam e que nos perdem: “Que é que 
você leu?” Respondi: “Dostoiévski”. Ele queria me atirar na cara os seus 
quarenta mil volumes. Insistiu: “Que mais?” E eu: “Dostoiévski”. Teimou: 
“Só?”. Repeti: “Dostoiévski”. O sujeito, aturdido pelos seus quarenta mil 
volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer: pode-se viver 
para um único livro de Dostoiévski. (RODRIGUES, 1993, p. 43) 

 

Ao longo deste trabalho, atribuí grande atenção a obras que se encontram 

temporal e geograficamente distantes do momento histórico em que ora escrevo. Em 

certos casos, e aqui me refiro especialmente aos romances de Dostoiévski, essa 

distância se amplifica de modo considerável. Entretanto, estou convencido de que 

séculos e territórios nunca foram parâmetros para se avaliar, quando escrevemos uma 

crítica, a importância/relevância da arte cujas qualidades intrínsecas devem bastar 

para lhe reservar um lugar especial na História. Em outras palavras, a todos aqueles 

para os quais as manifestações artísticas transcendem a noção de espaço/tempo, 

pouco importa se o romance que lemos foi escrito há mais de 200 anos; se o filme 

com o qual nos regozijamos na poltrona do cinema foi dirigido por um sueco ou 

austríaco que jamais poderia supor, durante a filmagem de sua película, que 

brasileiros do século XXI com ela estabeleceriam um contato tão próximo, para não 

dizer íntimo. De toda forma, não há dúvida de que o tempo e espaço de uma obra nela 

deixam marcas indeléveis e são, por isso, de suma importância para que melhor 

possamos compreendê-la. Creio que foi esse o norte que me guiou até aqui.  
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Nesta derradeira seção, sem jamais perder de vista a perspectiva histórica 

que nos deve ser tão cara, gostaria de buscar respostas para a ousada pergunta que 

Isaac Davis se faz em Manhattan. Em princípio, suspeito que não haja uma resposta 

categórica para a questão, mas esse parece ser um daqueles casos em que o 

caminho é tão ou mais importante que o destino. Por isso, vale a pena correr o risco 

de, ao fim e ao cabo, não encontrar nada além de experiências enriquecedoras. Para 

empreender essa busca, investiguemos, inicialmente, a relação indissociável que 

Dostoiévski e Woody Allen sempre mantiveram com a literatura e o cinema, 

respectivamente. Aqui, devemos observar que para os criadores de Crime e castigo e 

Annie Hall a arte literária/cinematográfica não era apenas uma forma digna de ganhar 

a vida (embora também o fosse), mas, sobretudo, uma necessidade sem a qual ambos 

não poderiam passar ou existir plenamente. O que está em discussão, portanto, é a 

arte como um dos principais elementos enriquecedores (ou fundadores) do que é 

humano. Em um segundo momento, voltemos nosso olhar, mais uma vez, em direção 

às obras de Dostoiévski e Woody Allen; analisemos o que nelas há para que sejam 

classificadas como “incontornáveis”, assumindo o risco que todo tipo de classificação 

traz a reboque. Não se tratará, naturalmente, de afirmar que nos romances e filmes 

desses artistas há somente predicados valorosos, mas de compreender que as 

qualidades e imperfeições que possuem são as características exatas que compõem 

a arte que aprendemos a chamar de atemporal. O objetivo é explicitar, enfim, os 

motivos pelos quais tais obras podem ser vistas como referências dentro do universo 

da literatura e do cinema. Afinal, “sem referência à grande arte os valores artísticos 

são proclamados onipresentes (...) A consequência dessa concepção é frustrante. Se 

tudo é arte, então nada é arte.” (KONDER, 2005, p. 68).  

 Nas obras de Dostoiévski, embora de maneira esporádica, a discussão acerca 

da literatura se faz presente através de personagens do universo ficcional, como 

veremos mais detidamente a seguir. No entanto, não é apenas na ficção que 

entrevemos a relação estreita entre o escritor e a literatura. A famosa carta que 

Dostoiévski escreve a seu irmão Mikhail para relatar as últimas reflexões antes de sua 

execução (já programada para ser apenas uma cena dramática), dão conta da paixão 

do escritor pela palavra: “Meu Deus! Quantas imagens, sobreviventes, criadas por 

mim irão morrer, irão apagar-se em minha cabeça ou derramar-se em meu sangue 

como veneno!” (DOSTOIÉVSKI, 2010, p. 13). Aqui, vemos que Dostoiévski, mesmo 

diante da morte física iminente, parece se importar antes e sobretudo com a morte 
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trágica de suas criações. Para os estudiosos de sua obra, não há dúvida de que a 

experiência inaudita pela qual passou o escritor deixou marcas notáveis em seus 

romances posteriores. Ao tratar do episódio, Luigi Pareyson afirma que “os trágicos 

minutos passados à espera do fuzilamento, perdoado, no último momento, com uma 

macabra encenação querida pelo tsar, ensinaram-lhe a ‘ver a vida do lado da morte’” 

(PAREYSON, 2012, p. 23). Mesmo que tenhamos consciência de que não é correto 

interpretar obras de arte baseados na biografia do artista que as trouxe ao mundo, é 

fato que “a vida de Dostoiévski, tão rica em circunstâncias romanescas e imprevistas, 

parece particularmente apropriada para explicar o seu pensamento...” (PAREYSON, 

2012, p. 21). Nesse caso específico, vida e obra se “confundem”, pois, como ficou 

demonstrado, a morte do autor representaria a morte de personagens que ainda 

habitavam apenas em sua imaginação.  

 É claro que não devemos romantizar esse episódio tão singular quanto 

macabro. Provavelmente, Dostoiévski também alimentou o desejo humano de 

permanecer vivo, sem qualquer motivação especial, mas é no mínimo interessante 

que sua obra literária tenha sido alvo de alguns daqueles que seriam seus últimos 

instantes de vida. Com efeito, além da paixão à qual já aludi, esses derradeiros 

pensamentos de Dostoiévski nos ajudam a compreender melhor o quão angustiante 

devia ser para o escritor o impedimento constante de desenvolver suas obras da 

maneira como gostaria. Devido às incontáveis dívidas acumuladas, seja porque fora 

viciado em jogo ou porque nunca soubera administrar corretamente os 

empreendimentos que tentou a custo desenvolver, a necessidade de publicar era 

imperativa. Consequentemente, seus romances careciam de um desejável trabalho 

mais cuidadoso, como atesta Anna Grigorievna Dostoievskaia: “Precisávamos de 

dinheiro para viver, pagar as dívidas e por isso, apesar da doença e às vezes até 

mesmo no dia seguinte a um ataque, tinha que trabalhar, correr, corrigir rapidamente 

o manuscrito e enviá-lo dentro do prazo...” (DOSTOIEVSKAIA, 1999, p. 171). 

 Por seu turno, Woody Allen, que nem de longe passou por experiência 

semelhante à de Dostoiévski, lembra que seu amor pelo cinema tem origem ainda 

durante a sua primeira década de vida:  

 
Começaram a me levar ao cinema quando eu tinha mais ou menos cinco 
anos. Ficava em transe nos filmes. Morava num bairro de classe média baixa 
do Brooklyn e havia cerca de 25 cinemas perto da minha casa, aos quais 
podia ir a pé. Por isso, passei tempos infinitos no cinema. (ALLEN apud 
BJÖRKMAN, 1995, p. 14) 
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 A relação do diretor com o cinema é particularmente interessante se 

observarmos sua filmografia de modo cronológico. No momento em que escrevo este 

trabalho, Woody Allen conta com cerca de 50 longas-metragens em seu currículo, o 

que lhe confere uma média de quase uma obra por ano, se contarmos a partir de 

1966, quando veio a público O que há, tigresa?. Aos 84 anos, Allen continua ativo e 

não sinaliza qualquer possibilidade de aposentadoria. Ao que parece, enquanto 

estiver vivo e a saúde lhe permitir, o diretor nova-iorquino continuará a produzir 

cinema, o que é, sem sombra de dúvida, sua maior demonstração de amor por aquilo 

que faz. A prolixidade de Woody Allen, por vezes vista como algo prejudicial à sua 

obra, já que não é fácil manter o nível de qualidade artística ao se produzir tanto, não 

parece incomodar o diretor: 

 
Faço os filmes que quero e, portanto, durante um ano, consigo viver nesse 
mundo irreal, povoado de belas mulheres, homens engenhosos, situações 
dramáticas, trajes de época, decorações e realidades manipuladas. Isto para 
não me referir à música maravilhosa e os lugares aos quais tenho acesso. 
Ah! E às vezes até consigo sair com uma das atrizes. O que é que se pode 
pedir mais? O cinema proporcionou-me um modo de evasão da vida, mas do 
outro lado da câmera, em vez de o fazer do lado do espectador. Por ironia do 
destino, faço filmes com intuito de evasão, e, em vez de ser o público a se 
evadir, sou eu. (ALLEN apud CHENIAUX, 2019, p. 207) 

 

 Para Woody Allen, parece que menos importante que a qualidade da obra é 

o gesto/ato de realizá-la. Nesse sentido, o prazer do cinema estaria no processo cujo 

filme seria “apenas” seu resultado. O próprio diretor corrobora essa tese com sua 

categórica resposta ao ser indagado se tinha o hábito de rever seus trabalhos: “No. 

Never seen them again. I made Take the Money and Run in 1968 or so; I've never 

seen it again. Never seen any of them.”22 (ALLEN, 2016). Ora, para o diretor de Meia-

noite em Paris, o cinema é a forma mais bem acabada de fugir da realidade, o que 

não deixa de ser irônico, uma vez que, como vimos ao longo do segundo capítulo 

deste trabalho, suas obras cinematográficas estão profundamente ancoradas no que 

chamamos de “mundo real”. Essa evasão de que fala o diretor já foi tema de alguns 

de seus filmes mais conhecidos, sendo A rosa púrpura do Cairo, certamente, o grande 

expoente. Não por acaso, a obra é sempre lembrada por Allen quando instado a 

 
22 Não. Nunca mais assisti a nenhum deles. Eu fiz Take the Money and Run em 1968, mais ou menos; 
nunca vi isso de novo. Nunca vi nenhum deles. (tradução nossa) 
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elencar quais filmes de sua autoria mais admira: “There's probably six or eight of my 

films that I would keep, and you could have all the rest. Purple Rose of Cairo I would 

include, and Match Point and Husbands and Wives, probably Zelig, probably Midnight 

in Paris.”23  

 Quando a literatura e cinema são discutidos de modo metalinguístico nas 

obras de Dostoiévski e Woody Allen, as personagens adotam posturas muito 

particulares. Enquanto nos filmes de Allen há uma clara reverência ao cinema, que é 

deliberadamente homenageado como um meio através do qual o sujeito pode escapar 

da vil realidade, em Memórias do subsolo, talvez a única obra ficcional de Dostoiévski 

em que a escrita e a literatura sejam temas insistentemente discutidos, a postura do 

narrador é, como não poderia deixar de ser, paradoxal. Inicialmente, ao discorrer 

sobre o próprio texto, já vimos que a personagem diminui sua importância. Todavia, 

nesse “menosprezo” entrevemos a personalidade contraditória tão característica 

desse narrador, que afirma: “...é possível que as anotações me tragam realmente um 

alívio.” (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 54). A partir de então, até o fim da novela, a leitura, 

a escrita literária e a literatura serão temas abordados pela personagem de modo 

positivo: 

 
Em casa, o que mais fazia era ler. Tinha vontade de abafar com impressões 
exteriores tudo o que fervilhava incessantemente. E, quanto a impressões 
exteriores, só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me 
ajudava muito: perturbava-me, deliciava-me, torturava. (DOSTOIÉVSKI, 
2009b, p. 61) 
 
Uma vez, de manhã, embora até então nunca fosse dado às literaturas, veio-
me de repente a ideia de descrever aquele oficial numa transposição 
acusatória, caricatural, em forma de novela. Foi com prazer que a escrevi. 
(DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 65) 
  
Chegamos a tal ponto que a “vida viva” autêntica é considerada por nós quase 
um trabalho, um emprego, e todos concordamos no íntimo que seguir os 
livros é melhor. (DOSTOIÉVSKI, 2009b, p. 146)  
 

 

 Como se pode observar nos excertos acima, a literatura é, para o “homem do 

subsolo”, a única maneira de fugir de um mundo que o atormenta e o angustia. O ato 

de ler e escrever proporciona ao sujeito uma sensação de liberdade que se opõe ao 

aprisionamento imposto pela realidade. No último trecho, quase ao fim da novela, a 

 
23 Provavelmente existem seis ou oito dos meus filmes que eu gostaria de manter, e você pode ficar 
com todo o resto. A Rosa Púrpura do Cairo eu incluiria, e Match Point, Maridos e Esposas, 
provavelmente Zelig, provavelmente Meia-noite em Paris. (tradução nossa) 
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personagem afirma que a vida dos livros é melhor que a “vida viva”; em outros termos: 

a ficção, tal como o sugere Woody Allen ao tratar do cinema em seus filmes e em 

entrevistas, é em tudo superior ao mundo real. Porém, importa lembrar que essa 

“superioridade” não se traduz em um desprezo pela realidade propriamente dita; isto 

é, o que está no centro da discussão é o fato de que as personagens de Dostoiévski 

e Woody Allen, assim como eles próprios, acreditam que a verossimilhança se 

encontra em um degrau superior àquele no qual podemos, provavelmente sem querer, 

esbarrar com a realidade.  

 Essa questão irresolúvel, o embate entre o real e suas representações, têm 

sido incansavelmente discutida pela crítica literária desde A poética de Aristóteles. É 

um debate sempre válido e interessante, e não há por que, em um trabalho como este, 

negar a opinião de seu autor, que, ao que parece, é compartilhada pelo diretor cuja 

obra se investiga: a verossimilhança é, de fato, superior à realidade. De modo menos 

“técnico”, podemos dizer que não estamos muito distantes da verdade ao afirmar que, 

muitas vezes, preferimos a mentira. Sem ela, não poderíamos passar. Hitchcock o 

demonstrou brilhantemente em Os 39 graus (The 39 Steps – 1939). No filme, 

adaptação do romance homônimo de John Buchan, a personagem Richard Hannay 

pede ajuda ao leiteiro para fugir de bandidos, que o perseguem por ele haver 

presenciado o assassinato de uma espiã. É o que realmente aconteceu, mas o homem 

não acredita em Richard. Quando este decide inventar uma história, afirmando que, 

na verdade, estava fugindo do marido de sua amante, é prontamente auxiliado pelo 

leiteiro. Como anota Gustavo Bernardo ao comentar essa cena, “a verdade tem o mau 

hábito de parecer inverossímil, isto é, de não parecer verdadeira.” (BERNARDO, 2013, 

p. 139). Richard só consegue ser ajudado quando, ao invés da verdade, opta pela 

ficção; do outro lado, o leiteiro só se sente motivado a ajudar quando o relato que 

escuta lhe parece verossímil. Portanto, não importa que a história seja, mas que 

pareça verdadeira.  

 Convém lembrar que literatura e cinema, enquanto manifestações artísticas 

capazes de tratar do mundo real de maneira mais “atraente” por meio da ficção, não 

deveriam disputar o mesmo espaço. Enquanto a primeira pode ser considerada uma 

arte majoritariamente individual, a segunda é, quase sempre, uma arte coletiva. Não 

seria interessante, pois, equipará-las, mas reconhecer que as características de 

ambas produzem efeitos de sentido particulares. De toda sorte, não parece haver 

dúvida a respeito da capacidade que literatura e cinema têm de nos mostrar outra 
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dimensão da História, ou seja, a “irrealidade” em que habitamos no momento em 

lemos um livro ou assistimos a um filme. O que pode ser comparado, em uma 

perspectiva cronológica, é a recepção dessas artes ao longo das décadas. É natural, 

por exemplo, que, no mundo contemporâneo, leiamos, em média, menos que no 

século XIX, quando o cinema não existia senão na imaginação e sonhos de alguns 

poucos. Também é natural que, nesse mesmo mundo, o cinema tenha, pouco a 

pouco, aumentado seu nível de importância e sua presença no cotidiano daqueles que 

consomem arte como um produto essencial ou supérfluo. Se quisermos ir um pouco 

além, devemos destacar que, atualmente, o próprio cinema “disputa” espaço com as 

incontáveis séries disponíveis em plataformas de streaming. Seria o prenúncio do fim 

do cinema pensado como experiência coletiva? Provavelmente, não, porque as séries 

possuem muito mais semelhanças que diferenças em relação ao cinema, e mesmo 

em relação à literatura. Para nós, aqui, basta dizer que elas também se alimentam 

desse nosso desejo irreprimível de viver uma vida mais interessante, diversa da que 

conhecemos em nossa, por vezes, paupérrima realidade. Contudo, nem sempre as 

obras literárias ou cinematográficas são capazes de provocar em nós alguma emoção 

positiva. Em muitos casos, o problema não está em nós e, talvez, nem mesmo na obra 

em si. 

 Não é raro nos depararmos com obras que não nos comovem como 

imaginávamos antes de lê-las ou assisti-las, embora elas tenham provocado enorme 

impacto na crítica e no público à época em que vieram à luz. É compreensível o que 

ocorre nesses casos. Discursos que provocavam certas reações em uma época já 

não são capazes de produzir os mesmos efeitos de sentido em outra. Isso prova que 

todos os discursos são, como nos ensina Bakhtin, historicamente condicionados; não 

sendo possível reconstituir todas as condições que os engendraram, eles jamais se 

repetirão e, por isso, são únicos. Particularmente em relação ao cinema, é 

interessante lançarmos um breve olhar para a comédia, uma vez que, de todos os 

gêneros, esse talvez seja o que mais dependa do contexto histórico para ser 

“corretamente” compreendido pelo público a que se direciona. Um filme como Apertem 

os cintos... o piloto sumiu! (Airplane – 1980), por exemplo, pode ser considerado um 

clássico do gênero paródia, mas aos olhos do espectador do século XXI seu humor 

parece não fazer qualquer sentido, isto é, ele não é capaz de instigar o riso de outrora. 

Quer me parecer que isso se dá pelo fato de o filme escolher parodiar temas 

extremamente pontuais, como uma variante linguística menos valorizada socialmente 
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ou outros filmes que haviam feito grande sucesso anos antes. Em suma, trata-se de 

um humor relativamente raso, em que o contexto histórico é uma bengala sem a qual 

a obra não se sustenta em pé.  

 Por outro lado, o humor presente em grande parte das obras de Woody Allen 

nos parece, ainda hoje, bastante atual. Ora, essa atualidade se explica pelo fato de 

que em seus filmes o cômico se relaciona necessariamente a atitudes humanas que, 

queiramos ou não, permanecem inalteradas ao longo do tempo. Por essa razão, não 

é necessário termos vivido nos anos 80 para rirmos de Elliot correndo os quarteirões 

de Nova York a fim de encontrar “casualmente” sua cunhada Lee, em Hannah e suas 

irmãs. O cômico permanece cômico porque, embora a sociedade tenha mudado, as 

questões nas quais ele se baseou para ser construído dentro da narrativa não se 

alteraram. Afinal, um homem apaixonado continua tão bobo hoje quanto há décadas 

(ou séculos?) atrás. Essa capacidade de trabalhar com temas atemporais é, 

provavelmente, uma característica que engrandece as obras de artistas como Woody 

Allen e Dostoiévski. É nesse sentido, portanto, que podemos considerá-las 

incontornáveis ou, no mínimo, merecedoras da atenção de quem queira discutir os 

temas que elas trazem à tona. 

 Além dessas cenas cômicas que nos remetem a nosso cotidiano mais banal, 

nos filmes de Woody Allen, como percebe Elie Cheniaux, o “humor é apresentado 

muitas vezes como uma forma de lidar com o sofrimento e suportar a vida” 

(CHENIAUX, 2019, p. 148). Não esqueçamos que a famosa cena de Hannah e suas 

irmãs em que Mickey entra no cinema após quase cometer suicídio mostra a 

personagem absorta diante de um filme dos irmãos Marx, comediantes que sempre 

foram uma fonte de inspiração para Woody Allen. O que particulariza as melhores 

comédias de Woody Allen sobremaneira é que o humor não é tratado de maneira 

gratuita ou fortuita; amiúde, ele se faz presente quando, em algum momento da 

narrativa, nos são apresentadas situações que reconhecemos como complexas. Em 

uma das melhores cenas de Memórias, Sandy, interpretado pelo próprio Woody Allen, 

pergunta a extraterrestres por que há tanto sofrimento humano; além disso, quer saber 

se Deus existe e, se nada é para sempre, qual a razão de se fazer filmes. Finalmente, 

seu último questionamento é merecedor de uma resposta à altura do humor de Woody 

Allen: “Eu não deveria parar de fazer filmes e fazer algo importante? (...) ” “_Quer fazer 

um serviço à humanidade? Conte piadas mais engraçadas.” (MEMÓRIAS, 1980, cap. 

8). Esse tratamento humorístico dispensado a questionamentos de ordem filosófica é 
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um traço marcante dos filmes de Woody Allen, responsável, possivelmente, por uma 

fatia considerável de seu sucesso junto à crítica e público.  

 Na medida em que este trabalho objetivou, fundamentalmente, estabelecer 

uma leitura comparativa entre as obras de Dostoiévski e Woody Allen, o gênero 

comédia, nos quais grande parte dos filmes do diretor se inserem, foi preterido em 

benefício de narrativas que podem ser classificadas quase que exclusivamente como 

dramas, excetuando-se dessa lista Crimes e pecados, que literalmente apresenta 

duas histórias completamente distintas: uma cômica e outra dramática. Todavia, 

parece-me importante destacar a importância da tríade humor/comédia/riso a fim de 

se compreender como a obra de Woody Allen logrou atingir um patamar superior 

àquele em se encontram incontáveis filmes cujas narrativas são, também, 

classificadas como comédias ou comédias românticas.   

 Terry Eagleton observa que “desde os primeiros tempos, o riso parece ter sido 

uma questão de classe, com uma distinção firmemente imposta entre a diversão 

civilizada e o cacarejo vulgar” (EAGLETON, 2020, p. 81). O autor chama atenção, 

pois, para o fato de que o humor era mal visto pelas classes superiores europeias. 

Seguindo lógica semelhante, Bakhtin destaca, em seu estudo sobre a obra de 

Rabelais, que o riso, na Idade Média, não fazia parte da cultura “oficial”: “...o riso na 

Idade Média estava relegado para fora de todas as esferas oficiais da ideologia e de 

todas as formas oficiais, rigorosas, da vida e do comércio humano. (...) o tom sério 

exclusivo caracteriza a cultura medieval oficial.” (BAKHTIN, 1987, p. 63 – grifos do 

autor). De certa forma, essa noção de que a comédia e seu humor consequente são 

algo de menor valor se espraia de tal modo que chega a entrar na cabeça de grandes 

artistas. Em outro momento, vimos que Woody Allen desejava ser um autor “sério”, 

mas teve de se “contentar” em fazer o que sabe, isto é, a comédia (ao que parece, o 

diretor aceitou o conselho extraterrestre de sua própria personagem em Memórias). 

Curiosamente, se lançarmos um olhar atento ao passado, veremos que nem sempre 

essa concepção de humor como algo “subalterno” dominou o senso comum. Ainda 

segundo Bakhtin, a atitude do Renascimento em relação ao riso era bem diversa: 

 
O riso tem um profundo valor de concepção do mundo, é uma das formas 
capitais  pelas quais se exprime a verdade sobre o mundo na sua totalidade, 
sobre a história, sobre o homem; é um ponto de vista particular e universal 
sobre o mundo, que percebe de forma diferente , embora não menos 
importante (talvez mais) do que o sério; por isso a grande literatura (que 
coloca por outro lado problemas universais) deve admiti-lo da mesma forma 
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que ao sério: somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos aspectos 
extremamente importantes do mundo. (BAKHTIN, 1987, p. 57 – grifo do autor) 
 
 

 É preciso esclarecer que as palavras de Bakhtin não exprimem 

necessariamente sua concepção do riso, mas sua leitura de como o Renascimento o 

compreendia. O que o autor expõe poderia nos servir como referência ainda hoje, isto 

é, o olhar renascentista em relação ao riso é incrivelmente contemporâneo! No 

entanto, entrevemos nas palavras do crítico russo uma clara dicotomia, na ótica do 

Renascimento, entre o riso e a grande literatura, o que não se pode considerar algo 

natural e plausível nos dias de hoje. Afinal, também a comédia traz à discussão os 

“problemas universais” do homem. Já no século XVIII, toda a obra de Molière provou 

a capacidade que o humor tem de tratar das questões mais complexas que nos tocam 

desde que pisamos na terra com dois pés. Os filmes de Woody Allen seguem por esse 

mesmo caminho, sendo impossível afirmar que, por serem comédias, os temas que 

abordam são rasos e, por isso, indignos de uma análise que se pretenda “séria”. Aliás, 

espero que a simples existência destas páginas sirvam para refutar essa absurda 

consideração. 

 Em relação a Dostoiévski, cuja obra pode ser considerada “incontornável” por 

infindáveis motivos, faço aqui um recorte que me permita explicitar aquilo que julgo 

ser fundamental: a capacidade de retratar, por meio da ficção, a sociedade russa do 

século XIX e, ao mesmo tempo, discutir, de modo singular, temas que nos atormentam 

desde sempre. É muito provável que esse não tenha sido o objetivo principal de 

Dostoiévski, que não escrevia para ser lido por nós, estrangeiros do século XXI. 

Dostoiévski escreveu sobre sua época e para seus compatriotas. Como já vimos, 

porém, os debates que se travavam naquela Rússia tinham raízes profundas. 

Portanto, correndo o risco da obviedade, podemos dizer que o autor de Crime e 

castigo só se tornou o grande escritor que hoje conhecemos por ter produzido durante 

aquele período, exatamente naquele país. A importância da Rússia para a obra de 

Dostoiévski é atestada pelo próprio:  

 
Aqui não posso criar; para escrever, preciso estar, obrigatoriamente, na 
Rússia, ver, ouvir e participar da vida russa diretamente... aqui, perderei a 
possibilidade de escrever, sem ter em mãos o material necessário para 
escrever, seja sobre a realidade russa (que apresenta ideias), seja sobre as 
pessoas russas (DOSTOIÉVSKI apud DOSTOIEVSKAIA, 1999, p. 148) 
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 Nessa carta escrita por Dostoiévski quando se encontrava em uma espécie 

de “autoexílio” na Itália (fugindo das dívidas que tanto o atormentavam), o escritor 

confessa a importância que seu país natal tem para seu processo de criação artística. 

Era preciso estar na Rússia, participar de modo ativo da vida social do país, que era 

a fonte principal de que se nutriam suas ideias e, consequentemente, suas narrativas. 

Aliás, talvez não seja uma afirmação tão óbvia dizer que Dostoiévski “deve” sua 

grandeza à Rússia do século XIX. Se nos arriscarmos a fazer uma breve comparação 

– uma análise mais complexa exigiria um estudo à parte – entre as ditas grandes 

literaturas europeias, veremos que de todas a russa é, provavelmente, aquela em que 

o debate de questões filosófico-políticas se deu de maneira mais intensa. À época, “a 

arte de Gógol, Dostoiévski e Tolstói tinha o papel crítico de informar, admoestar, 

intervir e profetizar, mesclando radicalmente áreas de atuação que em outros países, 

grosso modo, encontravam-se mais automatizadas.” (GOMIDE, 2013, p. 8-9) Como 

percebe Bruno Gomide, a literatura de escritores como Dostoiévski exercia um papel 

plural e complexo, servindo não apenas ao deleite dos amantes da arte. Na verdade, 

muito mais que um mero discurso ficcional, a literatura era uma forma de interagir de 

maneira íntima com a sociedade de que ela era um produto e à qual se reportava, 

indicando os perigos de certos caminhos já traçados ou em vias de serem 

desbravados. Essa característica da literatura russa do século XIX se explica, entre 

outros motivos, pelo fato de a sociedade estar passando por diversos momentos de 

tensões sociais, os quais culminariam nas revoluções de 1905 e 1917. Portanto, os 

romances dostoievskianos são um convite ao estudo da História da Rússia durante o 

período em que viveu o escritor. Como leitores curiosos, queremos entender 

minimamente o que era aquele país quando viveu Dostoiévski e tantos outros artistas 

que chegaram “vivos” às nossas mãos.  

 Atualmente, invertendo a “ordem dos fatores”, verificamos que, de certo modo, 

é a obra de Dostoiévski que engrandece o tempo e espaço em que ela nasceu. A 

constatação da importância de seus romances para a História da Rússia não é 

novidade. É preciso lembrar que, conquanto tenha sido pintado, sobretudo durante o 

período stalinista, como um escritor “menor”, Dostoiévski experimentou, ainda em 

vida, o reconhecimento merecido. Quando da morte do romancista, o poeta e filósofo 

Vladímir Soloviov, seu amigo e confidente, fez um discurso que merece ser citado: 
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Assim como o mais alto poder do mundo vez por outra se concentra numa 
única pessoa que representa um Estado, do mesmo modo o mais alto poder 
espiritual em cada época costuma pertencer em cada povo a um homem, que 
mais claramente do que todos apreende os ideais espirituais da humanidade, 
mais conscienciosamente do que todos se empenha em alcançá-los, mais 
fortemente do que todos afeta os outros com suas pregações. Esse líder 
espiritual do povo russo, nos tempos recentes, foi Dostoiévski. (SOLOVIOV 
apud FRANK, 2018, p. 932) 
 

 Na verdade, as palavras de Soloviov não atestam, de maneira explícita, a 

grandiosidade de Dostoiévski como artista. Ora, quem não conhecesse seus 

romances e se deparasse com tal discurso, dificilmente suspeitaria que se trata aqui 

de um escritor. A despeito da grandiloquência presente no discurso de Soloviov, é 

importante notar seu interesse em chamar atenção para a capacidade que o autor de 

Os irmãos Karamázov tivera de ser o “líder espiritual do povo russo”. Não é pouca 

coisa, é verdade. Contudo, às palavras de Soloviov deveríamos acrescentar que, 

embora tenha transcendido a literatura, foi quase que exclusivamente através dela 

que Dostoiévski logrou atingir esse status “divino” a que se faz alusão. Aliás, para 

concluir, devemos recordar aqui uma frase marcante que se presta a interpretações 

artísticas e filosóficas, mas que, na realidade, exprime a religiosidade presente na 

conformação das personagens dostoievskianas.  

 Em A beleza salvará o mundo, Tzvetan Todorov retoma a famosa frase do 

príncipe Míchkin, protagonista de O idiota, como ponto de partida para sua 

investigação do legado artístico de Oscar Wilde, Rainer Maria Rilker e Marina 

Tsvetaeva. Voltemo-nos um instante para o romance de Dostoiévski: “Príncipe, é 

verdade que o senhor disse uma vez que a ‘beleza’ salvará o mundo? Senhores – 

gritou alto para todos -, o príncipe afirma que a beleza salvará o mundo!” 

(DOSTOIÉVSKI, 2010, p. 428). Nessa passagem, a frase aparece dentro do discurso 

de Hippolit, que a replica em tom de pilheria: “...eu afirmo que ele tem essas ideias 

jocosas porque atualmente está apaixonado.” (DOSTOIÉVSKI, 2010, p. 428). Como 

se pode notar, o pensamento de Míchkin é reduzido a mero destempero amoroso por 

Hippolit. Todavia, aparentemente simples, a frase tem sido interpretada sob diferentes 

perspectivas desde que o romance de Dostoiévski veio à luz. As múltiplas 

interpretações derivam do fato de a beleza ser um conceito filosoficamente complexo 

e de difícil definição. Além disso, essa palavra precede um verbo (salvar) que lhe 

outorga enorme responsabilidade. Ao longo da História, temos atribuído incontáveis 

significados ao belo. No que concerne à arte, outrora a beleza germinava nas obras 
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em que a manifestação do divino se fazia presente; há poucos séculos, mais próximos 

do momento em que falamos, enxergávamos a beleza na representação pura e fiel da 

realidade; ainda mais contemporânea de nós, a ideia de que é bela toda quebra de 

padrões e paradigmas artísticos não deve ser esquecida. Em suma, seria ingênuo 

pretender definir ou conceituar, ao menos de maneira categórica, aquilo que não 

possui definição, porquanto a essência da beleza (e da arte) é seu estado perene de 

inconclusividade. 

 Para Todorov, a beleza dostoievskiana não deve ser compreendida em uma 

acepção prosaica, isto é, ela não implica “...que se passe a vida a admirar os pores 

do sol ou luares nem que se aplique a enriquecê-la com alguns elementos decorativos 

comprados em loja” (TODOROV, 2011, p. 13). Ademais, o crítico também acredita 

que “para descobrir a beleza (...) não há nenhuma necessidade de praticar uma arte 

nem de consumir obras-primas com assiduidade” (TODOROV, 2011, p. 15), uma vez 

que “todos sabem iluminar o real com o imaginário e tentam dar a suas vidas 

cotidianas uma forma harmoniosa” (TODOROV, 2011, p. 15). Mas, mesmo que 

concordemos com Todorov quando este afirma que não é necessário contemplarmos 

qualquer obra de arte para alcançar a beleza, devemos dizer que a arte é uma forma 

humana e sincera de nos aproximarmos do belo. Para os que têm o privilégio de 

estabelecer contato com manifestações artísticas, de diferentes vertentes, não há 

dúvida de que sem elas nossa existência seria menos colorida, pois, nas palavras do 

próprio crítico, “...a obra de arte, certa ou errada, nos dá em si uma sensação de 

plenitude, de realização e de perfeição que, por outro lado, pedimos à nossa vida. 

(TODOROV, 2011, p. 14). Finalmente, é preciso lembrar que a beleza de que trata 

Dostoiévski em O idiota é, antes de tudo, de natureza cristã: “É necessário dizer que 

naquela época Dostoiévski usava com frequência ‘beleza’ e ‘Cristo’ como termos 

intercambiáveis.” (TODOROV, 2011, p. 302). Todorov nos adverte, portanto, que o 

conceito de beleza extraído do romance dostoievskiano possui raízes, possivelmente, 

diversas daquelas que dão vida a interpretações de cunho, digamos, mais filosóficas. 

Por isso, ainda que enxerguemos Dostoiévski como um artista da palavra, não 

podemos negar completamente a validade do que afirma Soloviov, para quem, como 

vimos, o escritor fora o líder espiritual de um povo.  

 Talvez Dostoiévski não tenha pretendido atribuir ao pensamento de sua 

personagem um significado para além do religioso, mas parece que é exatamente 

esse sentido que mais se popularizou. Fora do contexto de produção, a ideia de que 
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a beleza salvará o mundo soa poética e conforta a alma dos últimos românticos. 

Também não seria absurdo supor que o escritor tinha plena consciência das inúmeras 

possibilidades semânticas das palavras beleza, mundo e salvação, sobretudo quando 

alocadas em uma mesma sentença tão curta quanto marcante. Considerando a 

relação que Dostoiévski e Woody Allen sempre mantiveram com a arte que praticaram 

ao longo de suas vidas, acredito que a acepção “romântica” da frase seja a mais 

adequada para concluirmos. Dessa forma, a resposta à questão de Isaac nos 

parecerá menos complexa. Vale a pena viver, enfim, para tornar o mundo, através da 

arte, um lugar mais aceitável, como talvez sugerisse alguma personagem de Woody 

Allen. Para citar uma entre tantas, recordemos as palavras de Ken em Desconstruindo 

Harry: “A vida é como Las Vegas: ora você ganha, ora você perde. Mas, no fim, a casa 

sempre ganha. Isso não quer dizer que você não se divertiu.” (DESCONSTRUINDO..., 

2000, cap. 11). Apesar de a “casa” sempre ganhar, ter “se divertido” é o que conta, 

não? Cada obra é uma tentativa, por vezes ingênua, de atribuir sentido a uma 

existência que, sem a invenção, não teria razão de ser. Por isso, nós, mortais que se 

contentam em viver sonhos e aventuras através de personagens imaginados, 

devemos endossar as palavras de Nelson Rodrigues e a elas somar um adendo. Vale 

a pena viver por um livro de Dostoiévski… e por um filme de Woody Allen! 
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PONTO FINAL 
 

Perguntaram ao rabino Levi Yitzhak, de Berdichev, um dos grandes mestres 
hasidim do século XVIII, por que faltava a primeira página de todos os 
tratados do Talmude babilônico, o que obrigava o leitor a começar na página 
dois. Ele respondeu: “Porque por mais páginas que o homem estudioso leia, 
ele jamais deve esquecer que ainda não chegou à primeira página”. 
(MANGUEL, 1997, p. 110)  

 

Quando da conclusão de um trabalho como este, não é raro que se discorra 

sobre as dificuldades enfrentadas (e superadas!) ao longo da solitária jornada de 

pesquisa. Afinal, os desafios que se impõem à execução da escrita acadêmica, no 

contexto em que vivemos, merecem alguma nota, mesmo que ela apareça quase ao 

término da “corrida”. Contudo, sem negar a importância das intempéries, parece-me 

mais conveniente neste momento recordar o prazer que experimentei ao escrever 

estas páginas, que fielmente me acompanharam durante os últimos anos. Aqui, vale 

a pena observar certa incoerência por parte de quem assina a obra. Ambicionamos 

cruzar a linha de chegada, mas, diante dela, recuamos ao imaginar que de agora em 

diante seguiremos outros caminhos. Parece que somos mesmo incorrigivelmente 

contraditórios! Enfim, malgrado o lamento que não somos capazes de ocultar, é 

preciso concluir, ou melhor, retomar o que nos trouxe até este instante; fazer um 

balanço dos objetivos alcançados e apontar para outras possibilidades sobre o que 

não foi dito. 

Primeiramente, devo dizer que, embora haja diversos artigos e ensaios que 

tratam pontualmente da relação entre o cinema de Woody Allen e a literatura de 

Dostoiévski, no âmbito acadêmico e jornalístico, este estudo procurou, na medida do 

possível, apresentar uma leitura mais complexa e detida das obras desses artistas. 

Com isso, não pretendo sugerir que meu trabalho é melhor que qualquer outro que já 

tenha sido escrito sobre o tema, mas tão somente destacar que uma de suas 

motivações foi o desejo que senti de aprofundar um debate já amplamente conhecido 

desde há muito. De toda maneira, como o tempo corre sempre à nossa frente, foi 

necessário estabelecer um recorte para dar cabo dessa empreitada. Crime e castigo, 

Crimes e pecados, Match point e Homem irracional foram a base de sustentação para 

a pesquisa. Mas, como se pôde notar, busquei expandir meu olhar, isto é, observar 

como algumas temáticas podem ser vistas e revistas em diferentes romances e filmes 

de um mesmo escritor ou diretor. Essa obsessão temática não é novidade no mundo 
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das artes. Na verdade, parece que é muito mais comum encontrarmos artistas que se 

“repetem” no curso de suas carreiras do que aqueles que se renovam 

constantemente.  

Sem dúvida, a devotada transformação não é sinônimo de qualidade, assim 

como revisitar o que já se discutiu em outro momento não redundará necessariamente 

em uma peça de museu. Se acreditássemos nesse pensamento determinista, seria 

difícil estudar os romances de Dostoiévski ou os filmes de Woody Allen, haja vista que, 

de um modo ou de outro, ambos quase sempre retomam em suas obras discussões 

já conhecidas por uma parcela considerável de seus fiéis leitores e espectadores. 

Não, definitivamente não creio que devemos pautar nosso interesse por diferentes 

manifestações artísticas segundo as novidades da última semana, sobretudo porque 

alguns assuntos nunca se esgotam.  

Desde que me dispus a realizar esta pesquisa, tive consciência do grande 

desafio que me aguardava. Se já seria trabalhoso comparar obras literárias de épocas 

e contextos completamente distintos, mais desafiador ainda seria fazê-lo em relação 

a obras que pertencem a diferentes ramos da arte, ou seja, ao cinema e à literatura. 

No entanto, embora tenha tratado, em mais de um momento, de peculiaridades que 

as singularizam, quase sempre tive como norte principal a narrativa em si, a história 

que se contava através daquele livro ou filme. Precisamos concordar com Bakhtin 

quando este afirma que Dostoiévski foi o criador de “uma espécie de novo modelo 

artístico do mundo, no qual muitos momentos basilares da velha forma artística 

sofreram transformação radical” (BAKHTIN, 2013, p. 1), mas fato é que Dostoiévski e 

Woody Allen, apesar de dominarem as ferramentas que utilizam em suas respectivas 

áreas de atuação, não são necessariamente lembrados pelo “leitor comum” por 

haverem revolucionado as técnicas narrativas na literatura ou no cinema. Em relação 

a ambos, parece-me evidente que mais importante que a forma é o conteúdo que suas 

obras comunicam. É claro que em Dostoiévski, pioneiro do romance polifônico 

(BAKHTIN, 2013), o modo como a história se apresenta aos olhos do leitor o coloca 

em um patamar diverso daquele em que se encontravam alguns de seus 

contemporâneos. Porém, entendo que tais inovações nunca se sobrepõem ao que é 

a substância e núcleo de principal interesse em seus textos.  

Se aludimos a James Joyce ou Eisenstein como exemplos perfeitos de 

sujeitos que transformaram significativamente as linguagens narrativas na literatura e 

no cinema, tomamos as obras de Dostoiévski e Woody Allen quando pretendemos, 
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sobretudo, debater a existência de um ser superior; a liberdade e o livre-arbítrio; o 

crime e suas consequências morais etc. A exemplo de Dostoiévski, que, segundo 

Boris Schnaiderman (2009), pode ser considerado o romancista-filósofo por 

excelência, Woody Allen é um cineasta que sempre ambicionou apresentar 

discussões sob uma perspectiva filosófica em seus filmes. Vimos que em Homem 

irracional essa ambição se agudiza na medida em que a narrativa gira em torno de 

um protagonista cuja profissão é exatamente ensinar filosofia. Não obstante em seus 

filmes o diretor norte-americano adote, em diversas oportunidades, uma perspectiva 

cômica, podemos observar que isso não o impede de visitar - e revisitar sem o menor 

pudor - temas caros à filosofia que foram discutidos por Dostoiévski no âmbito da 

ficção.  

O aporte teórico deste trabalho teve como personagem principal a figura de 

Mikhail Bakhtin. A perspectiva dialógica de sua teoria me foi particularmente útil para 

relacionar os enunciados das principais obras estudadas com outros que, em parte ou 

em grande medida, ecoam as visões de mundo de Dostoiévski e Woody Allen. Esse 

diálogo que procurei estabelecer, sempre que me foi possível fazê-lo, expressa o 

entendimento de que os discursos não existem no vazio do tempo histórico; ao 

contrário, eles se inscrevem em um presente irreproduzível, assim como retomam um 

passado e apontam para um futuro. A teoria, porém, sempre fundamental para nos 

munirmos de ferramentas necessárias à construção de nossas críticas, não esteve 

em primeiro plano. Ao menos, não tive a intenção de que o estivesse, porque acredito, 

fazendo coro com Todorov, que jamais o estudo dos “meios de acesso pode substituir 

o sentido da obra, que é seu fim” (TODOROV, 2009, p. 31). Ainda que o filósofo e 

linguista búlgaro trate aqui da literatura, mais especificamente do contexto de seu 

ensino-aprendizagem em escolas francesas, esse entendimento pode e deve se 

estender a quaisquer pesquisas que tenham como objetivo investigar manifestações 

artísticas. Se assim não for, corremos o risco de esquecer quem são, de fato, as 

estrelas do espetáculo e motivo pelo qual decidimos empreender nosso estudo. 

Ademais, ainda a respeito do diálogo com outros romances e filmes, entendo 

que as obras de arte só fazem sentido se pudermos incorporá-las à vida cotidiana. Ler 

um livro, assistir a um filme ou a um espetáculo são mais que efêmeros atos de prazer. 

A arte, quando nos toca, se enraíza em nossa experiência no “mundo real”. Por isso, 

enriquecer o debate proposto com diferentes referências não apenas contribui para a 

pesquisa que se empreende, mas demonstra que já não caminhamos sozinhos; já não 
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pensamos sozinhos; já não falamos sozinhos. As personagens daqueles mundos 

imaginados deixaram marcas indeléveis em nós, e agora fazem parte do que somos. 

Nessa seara, se não pude ir tão longe quanto gostaria, foi porque me faltou a riqueza 

de conhecimento necessária para tanto. O tempo, assim espero, haverá de dirimir em 

alguma medida a ignorância contra a qual lutamos eternamente. 

A falta de conhecimento, todavia, nem sempre é a única responsável por 

aquilo que, muitas vezes, deixamos de dizer. Não raro, o tempo, que pode ser amigo, 

é também o vilão. Nesse ponto, seria interessante lembrar – por que não? – aquilo 

que poderia ser desenvolvido, mas que ficará para uma oportunidade futura. Ora, em 

se tratando de Dostoiévski e Woody Allen, é claro que eu não poderia pretender 

esgotar o debate em uma única obra. A produção artística de ambos nos convidaria, 

se pudéssemos nos estender ainda mais, a ricos diálogos cuja extensão seria difícil 

medir. Poderíamos, por exemplo, investigar ainda mais detidamente como o tema do 

acaso/sorte, de suma importância nas obras de Woody Allen, já estão presentes em 

algumas narrativas dostoievskianas, sobretudo em Crime e castigo. Nessa obra, não 

esqueçamos que Raskólnikov tem a chance de salvar-se da prisão e do exílio graças 

à inesperada prisão do “verdadeiro” assassino. Ao confessar o crime, a personagem 

luta contra a sorte para imputar a si o seu “destino”. Mas não lamentemos pelo que 

não se pôde dizer. Devemos ter em mente a lição recordada por Alberto Manguel: por 

maiores que sejam nossos esforços, ainda não chegamos à primeira página. Portanto, 

valorizemos o caminho percorrido. 

Inicialmente, observamos como o cinema de Woody Allen e a literatura de 

Dostoiévski apresentam a temática da liberdade através do discurso de seus “heróis”, 

bem como através das estruturas narrativas. De fato, para esses artistas, a liberdade 

das personagens parece ser uma característica inegociável. Além da evidente 

questão do livre-arbítrio, que sempre vem à tona quando tratamos do tema nessas 

obras, vimos que nos romances de Dostoiévski as personagens se encontram livres 

para agir no mundo em que vivem; a impressão de que o leitor está diante de 

indivíduos com uma personalidade própria (e não apenas personagens) é um traço 

marcante da poética dostoievskiana, como já o percebera Bakhtin em seu clássico 

Problemas da poética de Dostoiévski. Por seu turno, os filmes de Woody Allen, além 

de claramente discutirem insistentemente o valor da liberdade, seu preço e 

consequências, não passam completamente ao largo de uma estrutura peculiar. 

Observamos que em Crimes e pecados o diretor nos apresenta narrativas distintas 
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que se unem apenas ao fim da trama. Um expediente não necessariamente inovador, 

mas não completamente usual, que revela, no mínimo, um apreço pela liberdade na 

construção/montagem da obra. Além disso, verificamos que os filmes de Woody Allen 

nunca pretenderam ser adaptações literais dos romances de Dostoiévski. Nesse 

sentido, foi muito importante recorrermos às considerações de André Bazin, crítico 

francês pioneiro na defesa daquilo que chamou de “cinema impuro” (BAZIN, 2018). 

Na derradeira seção do primeiro capítulo, destacamos a constante presença da 

literatura nas obras de Woody Allen. Essa presença se traduz não apenas em 

releituras de romances consagrados, mas também, muitas vezes, na escolha de 

personagens que de alguma maneira se relacionam intimamente com a escrita 

literária. 

Em um segundo momento, pudemos entender como algumas características 

do realismo constituem fundamentalmente as obras de Dostoiévski e Woody Allen e 

em que medida estas alargam as fronteiras dessa escola artística. Aqui, observamos 

que as cidades de São Petersburgo e Nova York não são apenas cenários para as 

narrativas, mas personagens atuantes, ambíguas, sem as quais o enredo jamais 

poderia existir tal como o conhecemos. Em outras palavras, fora desses núcleos 

urbanos, que participam passiva e ativamente do universo dos protagonistas, não 

teríamos Crime e castigo ou Crimes e pecados. Também vimos que tanto Dostoiévski 

quanto Woody Allen pagam considerável tributo à dramaturgia. Se, por um lado, o 

próprio Woody Allen é autor de peças de teatro, Dostoiévski ambicionava sê-lo. 

Mesmo que os dois não tenham se consagrado nessa área de atuação, a teatralidade 

se manifesta de diferentes maneiras em suas obras romanescas e fílmicas, e 

corroboram a ideia de que esses artistas desejavam aproximar suas narrativas de 

experiências que o senso comum poderia compreender como mais “reais”, isto é, 

realistas. 

Finalmente, no terceiro capítulo deste trabalho, dialogamos de modo mais 

aberto com a filosofia, tendo em vista que a perspectiva filosófica é debatida em 

quase todas as obras aqui investigadas. O conceito de “revolta”, proposto por Albert 

Camus, foi o ponto de partida para a discussão de Crime e castigo e dos filmes de 

Woody Allen, sobretudo Crimes e pecados, Match point e Homem irracional. Em 

seguida, analisamos outras leituras dos romances de Dostoiévski realizadas por 

importantes diretores da história do cinema. Com isso, “descobrimos” que Woody 

Allen não foi o primeiro nem terá sido o último a tomar de empréstimo as narrativas 
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dostoievskianas na constituição de seus filmes. Na verdade, o cinema está povoado 

de releituras e/ou adaptações de obras literárias, o que evidencia que o diálogo entre 

diferentes manifestações artísticas é constante e atemporal. Na última seção, ousei 

apresentar respostas para um questionamento mais que desafiador proposto por 

uma das célebres personagens de Woody Allen. Pudemos, então, explorar a visão 

de mundo de Dostoiévski e Woody Allen em relação à arte e, assim, defender a ideia 

de que para ambos a literatura e o cinema não existem apenas para nos contar uma 

história, mas para nos ajudar a construir um sentido estético que faça cada instante 

valer a pena ser vivido. Quando abrirmos um livro ou quando as luzes da sala se 

apagarem, saberemos que, por alguns momentos, estaremos a salvo do tédio e da 

desilusão.  

É chegada a hora de encerrarmos nossa aventura. Antes, porém, gostaria de 

lembrar o início deste trabalho, quando vimos que Bakhtin chama atenção para o fato 

de que Dostoiévski é, antes de tudo, um artista, e não um filósofo, jornalista político 

ou coisa que o valha. Algo semelhante poderíamos dizer a respeito de Woody Allen. 

O diretor americano deve ser lembrado e discutido, portanto, como artista. Apesar das 

incontáveis facetas desses sujeitos, ambíguos, complexos e fascinantes, é a arte o 

que os une. Aliás, a arte é o que nos une. Afinal, sem a ilustre presença dos leitores 

e espectadores, os filmes e romances nada comunicam; são apenas rabiscos ou 

imagens suspensas no espaço.  

Como afirmei anteriormente, muito já se disse acerca da notável relação entre 

o cinema de Woody Allen e a literatura Dostoiévski. Entretanto, a ausência de um 

estudo mais aprofundado sobre o tema, além da admiração que nutro pela arte de 

ambos, motivaram a minha escrita. Assim sendo, concluo com a esperança pueril de 

ter contribuído de alguma forma para o enriquecimento da crítica das obras 

investigadas. Não fui tão longe? Ao menos saio dessa experiência mais rico do que 

quando nela entrei. Se algum leitor tiver chegado até aqui, resta-me agradecer-lhe a 

resiliência e, finalmente, impor a este texto seu ponto final! 
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