
	  
	  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JULIANA VILAR RODRIGUES CARDOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA CRIATURA DÓCIL, DE DOSTOIÉVSKI:  
A LEITURA DE LASAR SEGALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

São Paulo 
2012 



	  
	  

JULIANA VILAR RODRIGUES CARDOSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UMA CRIATURA DÓCIL, DE DOSTOIÉVSKI:  
A LEITURA DE LASAR SEGALL 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Aurora Gedra Ruiz Alvarez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2012 



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
C268u     Cardoso, Juliana Vilar Rodrigues 
                    Uma criatura dócil, de Dostoiévski : a leitura de Lasar   
                 Segall / Juliana Vilar Rodrigues Cardoso. 2012. 
                     75 f. : il. ; 30 cm 
 
 
                     Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade  
                 Presbiteriana Mackenzie- São Paulo, 2012. 
                     Referências bibliográficas : f. 71-75. 
 
 

1. Autoconsciência bakhtiniana. 2. Dialogismo.  
3. Expressionismo. 4. Intermedialidade. I. Título 

 
 

CDD 410 



	  
	  

JULIANA VILAR RODRIGUES CARDOSO 

 
 

 
 
 
 

  
UMA CRIATURA DÓCIL, DE DOSTOIÉVSKI:  

A LEITURA DE LASAR SEGALL 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Letras da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Letras. 

 
 
 
 
Aprovada em  15 de agosto de 2012. 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Aurora Gedra Ruiz Alvarez 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
Profa Dra Lílian Lopondo 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Profa Dra Raquel de Souza Ribeiro 

Universidade de São Paulo 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A meu esposo, dedicado companheiro, que me 
apoiou e encorajou em todos os momentos e que hoje 
compartilha comigo esse momento de realização. 

 
 



	  
	  

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
A Deus, por renovar minhas forças e dirigir meus passos. 
 
A meus pais José Júlio e Damares, pelo exemplo de trabalho, estudo e 
determinação. 
 
A meu esposo Fábio Dan, pelo apoio, compreensão e encorajamento, fatores 
imprescindíveis para a realização desta pesquisa. 
 
À Prof. Dra. Lílian Lopondo e Prof. Dra. Raquel de Souza Ribeiro pelos comentários 
e sugestões valiosos. 
 
À Prof. Dra. Aurora Gedra Ruiz Alvarez, minha querida orientadora, pela incansável 
dedicação, pelo conhecimento compartilhado e pela inspiração para continuar a 
jornada. 
 
À Universidade Mackenzie, representada na pessoa do Prof. Dr. Marcel Mendes, por 
possibilitar a participação no curso de Literatura Comparada do Institute of World 
Literature em Istambul, Turquia. 
 
Ao Fundo Mackenzie de Pesquisa, por viabilizar em parte o desenvolvimento de 
minha dissertação. 
 
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela 
concessão de Bolsa para o Mestrado. 
 
Aos funcionários do Museu Lasar Segall que prontamente me atenderam com 
simpatia e profissionalismo. 
 
A todos os docentes do curso de Mestrado em Letras da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, por contribuir para a nossa formação intelectual. 
 
Aos meus queridos colegas de Mestrado, pelo afeto e incentivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Cada um só deveria ser estimulado a entender 
 o essencial a partir de si próprio e expressá-lo 

 de forma pessoal verdadeiramente indispensável.  
(Lasar Segall) 

 



	  
	  

 
 
RESUMO 
 
A relação entre a literatura e as artes visuais é muito antiga e pode ser observada 

em recriações como as imagens feitas por Delacroix para Fausto, de Goethe, e por 

Flaxman para A divina comédia, de Dante. As litografias de Lasar Segall, inspiradas 

na novela Uma criatura dócil, de Fiódor Dostoiévski, demonstram que essa relação 

continua de forma marcante no século XX. O objetivo desta pesquisa é, a partir da 

análise dialógica entre a referida novela de Dostoiévski e as litografias de Segall, 

observar a linguagem que cada um desses artistas utilizou para criar personagens 

que expressassem seu próprio mundo interior. Nesse processo investigativo, será 

examinado como ocorre a passagem de uma linguagem para outra, tendo, como 

fundamentação teórica, os estudos da Intermidialidade. Partindo do conceito de 

autoconsciência elaborado por Mikhail Bakhtin, observaremos a construção da 

personagem principal da novela, que é um homem que se encontra no limiar, bem 

como sua trajetória, que passa pela confissão e pelo arrependimento, para, 

finalmente, chegar à verdade sobre si mesmo. Discutiremos, ainda, a maneira como 

Lasar Segall, que nesta época fazia parte do movimento Expressionista alemão, 

utiliza o texto-fonte de Dostoiévski para produzir suas litografias, ou mais 

especificamente, iremos analisar os elementos gráficos por ele utilizados para 

transmitir, imageticamente, o mundo interior das personagens e o caráter trágico  

encontrados na novela.  

 

Palavras-chave: Autoconsciência bakhtiniana; Dialogismo; Expressionismo; 
Intermidialidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

 

 

ABSTRACT 

 

The relationship between literature and the visual arts is very old and can be found in 

recreations such as the images made by Delacroix for Goethe’s Faust and by 

Flaxman for Dante’s The Divine Comedy. Lasar Segall’s lithographs inspired by the 

short story A gentle creature, by Fyodor Dostoevsky, show that this relationship is 

still relevant in the twentieth century. The objective of this research is to analyse 

Dostoevsky’s short story and Segall’s lithographs and observe the language that 

each of these artists used to create characters who express their own inner world. 

Based on the concept of self-awareness developed by Mikhail Bakhtin, we will 

observe the construction of the short story’s main character, which is a man who is 

distant from reality but finally realizes the truth about himself. We will also discuss the 

way in which Lasar Segall, who at the time was part of the German Expressionist 

movement, uses Dostoevsky’s text to produce his lithographs, or more specifically, 

we will analyze the graphic elements used by him to convey the inner world of the 

characters and the tragic aspect found in the short story. 

 

Keywords: Bakhtinian self-awareness; Dialogism; Expressionism; Intermedial 

Studies. 
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Introdução 
 
 

Ainda se observa, no período moderno, a estreita relação entre literatura e 

artes plásticas, o que pode ser comprovado pelo fato de as gravuras de Lasar Segall 

terem sido produzidas sob a inspiração que a novela Uma criatura dócil, de F. M. 

Dostoiévski, suscitou no artista lituano. Essas litografias foram realizadas em 1917, 

período em que Segall fazia parte do movimento Expressionista alemão. Já Uma 

criatura dócil foi publicada, pela primeira vez, em 1876, no Diário de um escritor, 

revista independente publicada por Dostoiévski. 

 Neste nosso trabalho, daremos continuidade à referida relação entre literatura 

e artes plásticas, mas sob o ponto de vista analítico. Assim, o corpus escolhido para 

exame encontra-se na publicação de Uma Criatura Dócil, da Editora Cosac Naify, de 

2003, onde aparecem as mencionadas gravuras de Segall. Trata-se de uma edição 

cuja tradução é de Fátima Bianchi, pesquisadora do Departamento de Letras 

Orientais da Universidade de São Paulo com vasta experiência na realização de 

traduções e trabalhos acadêmicos sobre Dostoiévski. A análise que aqui 

empreenderemos, portanto, não será feita do ponto de vista da estilística, tendo em 

mente que a liberdade de escolha do tradutor dá margem a várias possibilidades de 

leitura, mas do plano do conteúdo, conforme texto oferecido ao leitor de Língua 

Portuguesa. 

 Posto dessa forma, especificando melhor nossos objetivos, este trabalho visa 

examinar, sob as bases teóricas da Intermidialidade, a relação dos sujeitos 

construídos na narrativa de Dostoiévski com as personagens encontradas nas 

ilustrações de Lasar Segall. Observando atentamente as obras em questão, foi 

possível constatar que ambos os artistas possuem, em comum, a concisão e a 

intensidade da linguagem para criar personagens que expressam seu próprio mundo 

interior. 

 A análise da construção das personagens realizar-se-á em duas vertentes 

que caminharão lado a lado no estudo comparativo. Na primeira, será focalizado, 

principalmente, o percurso da personagem-narrador de Uma criatura dócil. Na 

segunda vertente, o exame concentrar-se-á na morfologia e na síntaxe dos 
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elementos gráficos e plásticos criados na leitura da novela por Segall e o efeito de 

sentidos que estes componentes ganham na dinâmica da litografia. 

Com relação aos estudos da Intermidialidade, convencionou-se designar de 

transposição intersemiótica a “interpretação de signos verbais por meio de signos de 

sistemas não-verbais” (JAKOBSON, 1971 apud CLÜVER, 2006, p. 112). Segundo 

Claus Clüver (2006, p. 113), para que uma transposição semiótica seja bem 

sucedida, é preciso que haja uma correspondência quanto alguns aspectos 

fundamentais do texto original (ou “texto-fonte”). Alguns desses aspectos podem ser 

o significado, o efeito e o estilo empregado por cada autor. Discutiremos, pois, a 

maneira pela qual Lasar Segall utiliza o texto-fonte de Dostoiévski para criar suas 

litografias, valendo-se de elementos gráficos específicos para transmitir as ideias 

principais encontradas na novela. 

 Como é possível notar que esse nosso estudo será feito sob a perspectiva 

dialógica, utilizaremos o método comparativo para analisar tanto a construção dos 

sujeitos mediante a linguagem escrita na novela de Dostoiévski como a construção 

dos sujeitos mediante a linguagem pictórica nas ilustrações de Lasar Segall. 

Usaremos, também, o método histórico para contextualizar as litografias no 

Expressionismo, movimento artístico do qual o artista lituano fazia parte na época 

em que realizou as ilustrações. 

 Para realizar todo o processo analítico descrito acima e, por conseguinte, 

para atingir os objetivos expostos, organizamos este trabalho em quatro capítulos. 

No Capítulo 1, em que delineamos os pressupostos teóricos, apresentaremos não 

somente a teoria da transposição intersemiótica, como também os conceitos de 

dialogismo bakhtiniano, cuja ideia central é que a criação artística, assim como toda 

e qualquer linguagem, reflete e refrata o outro, ou seja, ela estabelece relação 

intertextual com outros artefatos.  

 Já o Capítulo 2 é destinado tanto à apresentação de dados sumários 

imprescindíveis para o conhecimento de Dostoiévski e de sua obra, quanto à análise 

de Uma criatura dócil. Também trataremos, dentre outras questões, o uso do 

solilóquio como instrumento da construção da autoconsciência do protagonista. Em 

Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin (2010a, p. 62) afirma que “aquela 

‘verdade’ a que o herói deve chegar e realmente acaba chegando, ao elucidar a si 

mesmo os acontecimentos, […] só pode ser, em essência, a verdade da própria 

consciência do herói”.  
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Para contextualizar historicamente Lasar Segall, apresentaremos, no Capítulo 

3, um panorama do surgimento do Expressionismo alemão, movimento artístico do 

qual Segall fazia parte. Como será possível constatar, “o Expressionismo procurou 

expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizaram 

psicologicamente o homem do início do século XX” (PROENÇA, 2009, p. 251). 

Apresentaremos, também, os dados biográficos essenciais do referido artista e as 

principais características de suas obras nesse contexto.  

 A análise das litografias será feita no Capítulo 4, onde discutiremos a maneira 

com que Lasar Segall expressou, artisticamente, sua interpretação sobre a novela 

de Dostoiévski. Para isso, realizaremos uma leitura da iconografia (descritiva e 

interpretativa), analisaremos a estrutura expressiva (a forma, a linguagem dos 

gestos, do rosto, por exemplo) e refletiremos sobre a função comunicativa da obra. 

 Por fim, nas Considerações Finais, reuniremos os pontos mais relevantes 

desenvolvidos ao longo de todo o trabalho, discutindo, por meio de 

questionamentos, sobre as possíveis aproximações e distanciamentos entre as 

realizações de ambos os artistas: Quais os efeitos de sentido criados por este 

diálogo? Quais os aspectos mais cruciais do texto de Dostoiévski? As litografias de 

Segall elucidam e reforçam esses aspectos? As litografias de Segall apenas ilustram 

o texto de Dostoiévski ou narram e interpretam o mesmo? São a estas perguntas, 

aliás, que a presente pesquisa se propôs a responder. 
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CAPÍTULO 1 – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 
1.1 A criação e o interdiscurso  
 
 

Mikhail Bakhtin (Volochínov), em Marxismo e filosofia da linguagem, declara 

que “tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo” (BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 31), ou seja, “um signo não existe 

apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra” (Ibid, 

p. 32), podendo distorcer, ser fiel ou apreender essa realidade de um certo ponto de 

vista. Além disso, “todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto 

é, se é verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.)” (Ibid, p. 32). Aliás, “tudo que 

é ideológico possui um valor semiótico” (Ibid, p. 33) e onde se encontra o signo, 

encontra-se também o ideológico. Assim, todo produto natural, tecnológico ou de 

consumo pode ser transformado em signo ideológico; o pão e o vinho, por exemplo, 

são produtos de consumo que se tornam símbolos religiosos para os cristãos. 

Ainda de acordo com o autor russo, é por meio da comunicação ideológica, 

no processo de interação de um grupo social, que é gerada a consciência individual: 

“os signos são o alimento da consciência individual, a matéria do seu 

desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis” (BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 

2010, p. 36). E acrescenta que, “se privarmos a consciência de seu conteúdo 

semiótico e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, 

etc. constituem seu único abrigo” (Ibid, p. 36).  

No entanto, é na linguagem, ou mais especificamente na palavra, que o papel 

da comunicação na formação da consciência aparece de maneira mais evidente: “a 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência” e o “modo mais puro e sensível de 

relação social” (BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 36). Desse modo, a palavra, 

como “o primeiro meio da consciência individual”, consiste no “material semiótico da 

vida interior, da consciência (discurso interior)” (Ibid, p. 37). Além disso, como toda 

criação ideológica tem a palavra como elemento essencial, “os processos de 

compreensão de todos os fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, 

um ritual ou um comportamento humano) não podem operar sem a participação do 

discurso interior” (Ibid, p. 38). Portanto, “todas as manifestações da criação 
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ideológica – todos os signos não-verbais – banham-se no discurso e não podem ser 

nem totalmente isoladas nem totalmente separadas dele” (Ibid, p. 38). 

Bakhtin (Volochínov) (2010, p. 38) ressalta, contudo, que nenhum dos signos 

ideológicos pode ser inteiramente substituído por palavras: 

 
É impossível, em última análise, exprimir em palavras, de modo adequado, 
uma composição musical ou uma representação pictórica. Um ritual 
religioso não pode ser inteiramente substituído por palavras. Nem sequer 
existe um substituto verbal realmente adequado para o mais simples gesto 
humano. 

 
 

Por outro lado, o filósofo russo conclui essa ideia, afirmando que, “embora 

nenhum desses signos ideológicos seja substituível por palavras, cada um deles, ao 

mesmo tempo, se apoia nas palavras e é acompanhado por elas [...]” 

(BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 38). 

A palavra, enquanto signo ideológico, “[...] penetra literalmente em todas as 

relações entre indivíduos, nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos 

encontros fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc.”. Dessa 

maneira, “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios”. A palavra, 

portanto, “será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais 

[...]” (BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 42). 

A psicologia do corpo social é “uma espécie de elo entre a estrutura 

sociopolítica e a ideologia no sentido estrito do termo (ciência, arte, etc.)” 

(BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 42-43), realizando-se e materializando-se sob a 

forma de interação verbal. Essa psicologia é “o meio ambiente inicial dos atos de 

fala de toda espécie, e é neste elemento que se acham submersas todas as formas 

e aspectos da criação ideológica [...]”, manifestando-se, inclusive, “nos mais diversos 

aspectos da ‘enunciação’ sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles 

interiores ou exteriores” (Ibid, p. 43, grifos do autor). A propósito, Bakhtin 

(Volochínov) (Ibid, p. 43) ressalta que essas manifestações verbais estão 

associadas aos demais tipos de manifestação e de interação de natureza semiótica, 

tais, como, a mímica, a linguagem gestual, os gestos condicionados, dentre outros. 

Todo signo ideológico se realiza no processo de relação social, sendo, pois, 

“marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social determinados” 

(BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 45). Em relação ao conteúdo do signo e ao 
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índice de valor que afeta o conteúdo, Bakhtin (Volochínov) (Ibid, p. 46) comenta que, 

“a cada etapa do desenvolvimento da sociedade, encontram-se grupos de objetos 

particulares e limitados que se tornam objeto da atenção do corpo social e que, por 

causa disso, tomam um valor particular”, acrescentando que: 

 
para que o objeto, pertencente a qualquer esfera da realidade, entre no 
horizonte social do grupo e desencadeie uma reação semiótica-ideológica, é 
indispensável que ele esteja ligado às condições socioeconômicas 
essenciais do referido grupo [...] (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2010, p. 46). 

 

Isso significa, portanto, que “não pode entrar no domínio da ideologia, tomar 

forma e aí deitar raízes senão aquilo que adquiriu um valor social” 

(BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 46, grifos do autor).  Importante destacar que: 

 
[...] são as mesmas condições econômicas que associam um novo 
elemento da realidade ao horizonte social, que o tornam socialmente 
pertinente, e são as mesmas forças que criam as formas da comunicação 
ideológica (cognitiva, artística, religiosa, etc.), as quais determinam, por sua 
vez, as formas de expressão semiótica (Ibid, p. 47). 

 

O que determina a refração do ser no signo ideológico é “o confronto de 

interesses sociais nos limites de uma só e mesma comunidade semiótica, ou seja: a 

luta de classes”, do que decorre o fato de que “[...] em todo signo ideológico 

confrontam-se índices de valor contraditórios” (BAKHTIN/VOLOCHíNOV, 2010, p. 

47, grifos do autor). Assim sendo, o signo torna-se arena onde se desenvolve essa 

luta de classes. Acerca desse embate, o autor ressalta a importância da 

plurivalência social do signo ideológico ao afirmar que, “na verdade, é este 

entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, capaz de 

evoluir” (Ibid, p. 47). Bakhtin (Volochínov) acrescenta, ainda, que “todo signo 

ideológico vivo tem, como Jano, duas faces. Toda crítica viva pode tornar-se um 

elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das 

mentiras”. E conclui que “esta dialética interna do signo não se revela inteiramente a 

não ser nas épocas de crise social e de comoção revolucionária” (Ibid, p. 48). 

Para ilustrar a plurivalência social do signo ideológico, citemos a máscara de 

“V for Vendetta” que, ao ter sido usada em 2011 por ativistas, tornou-se símbolo dos 

protestos Occupy em Madri, Nova Iorque, Londres e outras cidades (Fig. 1). O 

objetivo das manifestações era protestar contra o establishment, ou seja, contra o 

governo e o sistema de grandes capitais que favoreciam apenas uma minoria. “V for 
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Vendetta” é uma série de história em quadrinhos de Allan Moore publicada ao longo 

da década de 1980, na Inglaterra. A personagem principal é um revolucionário 

mascarado que trabalha para destruir o governo totalitário. Ele usa a máscara de 

Guy Fawkes, figura histórica da Inglaterra que tentou explodir a House of Lords 

(Parlamento), em 1605. A história foi adaptada para o cinema, em 2006, pelos 

irmãos Wachowski, os mesmos criadores de Matrix. A máscara, produzida pela 

Warner Brothers para promover o filme, foi apropriada pelos integrantes do Occupy 

para manter a privacidade do indivíduo e, ao mesmo tempo, estabelecer a 

identidade do movimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Relações dialógicas 
 
 

A verdadeira substância da língua é constituída “pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada através da enunciação […]” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2010, p. 127). Uma das formas mais importantes da interação verbal é o diálogo, 

que pode ser compreendido em um sentido amplo “isto é, não apenas como a 

comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação 

Fig.1 – Imagens da máscara “V for Vendetta” sendo utilizada durante protestos. 
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verbal, de qualquer tipo que seja” (Ibid, p. 127). Dessa forma, toda enunciação se 

encontra em relação dialógica com outra enunciação:  

 
O enunciado existente, surgido de maneira significativa num determinado 
momento social e histórico, não pode deixar de tocar os milhares de fios 
dialógicos existentes, tecidos pela consciência ideológica em torno de um 
dado objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante ativo do 
diálogo social (BAKHTIN, 2010b, p. 86). 

 

Levando-se em conta o que foi exposto anteriormente sobre o signo, 

podemos afirmar, então, que o diálogo é o espaço de luta entre as diferentes vozes 

sociais: “A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo o 

discurso. […], o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar 

de participar, com ele, de uma interação viva, tensa” (BAKHTIN, 2010b, p. 88). Esse 

processo dialógico do discurso é dinâmico, assim como é dinâmica a cultura 

(ideológica): 

 
O discurso vivo e corrente está imediato e diretamente determinado pelo 
discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, pressente-a e 
baseia-se nela. Ao se constituir na esfera do ‘já dito’, o discurso é orientado 
ao mesmo tempo para o discurso-resposta que ainda não foi dito, discurso 
porém que foi solicitado a surgir e que já era esperado (Ibid, p. 89). 

 

De acordo com Bakhtin (2010a, p. 47), “as relações dialógicas [...] são um 

fenômeno quase universal, que penetra toda linguagem humana e todas as relações 

e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e importância”, 

do que podemos inferir que a criação artística, como toda linguagem, é permeada 

pelo já-dito, refletindo e refratando outras linguagens, bem como estabelecendo 

relação dialógica com outros artefatos: 

 
[...] Numa abordagem ampla das relações dialógicas, estas são possíveis 
também entre outros fenômenos conscientizados desde que estes estejam 
expressos em uma matéria sígnica. Por exemplo, as relações dialógicas são 
possíveis entre imagens de outras artes […] (Ibid, p. 160, grifo do autor). 

 
 

Sobre as relações dialógicas inter-artes, podemos observar que existe uma 

tensão entre a manutenção de formas de expressão historicamente constituídas e a 

renovação dessa tradição. Em relação à literatura, por exemplo, o autor russo 

(BAKHTIN, 2010a, p. 91, grifo do autor) afirma que, “por sua mesma natureza, o 

gênero literário reflete as tendências mais estáveis […]. O gênero sempre conserva 
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os elementos imorredouros da archaica”. Mas ele (Ibid, p. 91) acrescenta que isto só 

acontece “graças à sua permanente renovação, vale dizer, graças à atualização”. 

Um exemplo ilustrativo da relação inter-artes que renova e atualiza o gênero 

literário são as obras de dois artistas brasileiros por eles criadas a partir de Dom 

Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes (1547-1616). As ilustrações de 

Candido Portinari (1903-1962) (Fig. 2) e os poemas de Carlos Drummond de 

Andrade (1902-1987) estabelecem entre si e com a obra de Cervantes relações 

dialógicas contínuas que criam diferentes efeitos de sentido: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Podemos observar que a forma do texto verbal de O esguio propósito de 

Drummond foi construída com o objetivo de reproduzir a forma do texto visual criado 

por Portinari em Dom Quixote a cavalo com lança e espada. Tanto o desenho 

quanto o poema dos dois artistas mantêm o tom de sátira de Dom Quixote de la 

Mancha: Drummond e Portinari tentam retratar o “cavaleiro da triste figura” da 

mesma maneira como Cervantes o descreveu por meio de expressões como “seco 

O esguio propósito 

Caniço de pesca 
fisgando o ar, 
gafanhoto montado 
em corcel magriz, 
espectro de grilo 
cingindo loriga, 
fio de linha 
à brisa torcido, 
              relâmpago 
              ingênuo 
              furor 
de solitárias horas indormidas 
quando o projeto a noite obscura. 

Esporeia 
o cavalo, 
esporeia 
o sem-fim. 

	  
	  
	  

Fig. 2 – Candido Portinari, 
Dom Quixote a cavalo com 
lança e espada (1956). 
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de carnes” e “enxuto de rosto” (CERVANTES, 1981, p. 30). O cavalo rocinante que, 

no poema, é o “corcel magriz” é “só pele e ossos” no texto-fonte (Ibid, p. 31). 

 
 
 
1.3 Do código verbal para o visual – Estudos Intermidiáticos 
 

 
Em seu artigo intitulado “Poética do visível: uma breve introdução”, Márcia 

Arbex trata das relações entre a escrita e a imagem, dos estudos inter-artes e de 

Intermidialidade. A autora (2006, p. 30, grifo do autor) classifica de paradoxal a 

relação entre literatura e pintura (e outras artes): 

 
Literatura e artes ora são consideradas “irmãs” e, portanto, aproximadas 
conforme a tradição do ut pictura poesis, ora distanciam-se, discordam, 
tendendo à separação preconizada por Lessing entre as artes ditas “do 
tempo” e as artes “do espaço”. 
 
 

Da antiguidade vem a tradição do ut pictura poesis (ou “a poesia é como a 

pintura”, em português), paralelo encontrado na obra Arte poética, de Horácio, que 

relaciona a literatura com a pintura. O que determina esse paralelismo é o princípio 

mimético1 que não só rege todas as artes, como também as “aproxima até o 

amálgama”. No século XVIII, contudo, Lessing, em Laocoonte, ou sobre as fronteiras 

da pintura e da poesia, questiona a ideia horaciana de amálgama implícito e 

“redefine as artes e a poesia dentro de seus respectivos limites” (Ibid, p. 39). Isso 

significa que “a diferença confessa entre as artes torna-se a garantia de um 

distanciamento que permite compará-las sem contudo confundi-las ou colocá-las em 

concorrência” (ARAMBASIN, 2001 apud ARBEX, 2006, p. 40). 

Veremos, pois, que, entre os dois extremos dessa questão, existem estudos 

mais recentes que apontam para “a permeabilidade das fronteiras, a relação 

dinâmica e a necessidade de troca” (ARBEX, p. 30, grifos do autor) entre a literatura 

e as artes visuais: 

 
A pluralidade e o dinamismo tornam-se, assim, um dos eixos privilegiados 
pelos pesquisadores que procuram evidenciar, dentro da abordagem 
interdisciplinar, a troca de olhares entre escritor e artista plástico, a história 
dessa comunicação [...] (ARBEX, 2006, p. 34).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Princípio mimético: “a interpretação da realidade através da representação literária” ou “imitação” 
(AUERBACH, 2007, p. 499). 
2 “Abro a janela, e de repente, vejo tumultuosamente / Um nobre corvo entrar, digno de antigos dias...” 
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É, portanto, mediante esse enfoque comparatista que analisaremos a relação 

entre Uma criatura dócil, de Dostoiévski, e as litografias de Segall, procurando 

identificar os efeitos de sentido criados por esse diálogo. 

De acordo com Claus Clüver (2006, p. 115), em seu artigo “Da transposição 

intersemiótica”, o texto verbal é um exemplo de “sistema de signos de segunda 

ordem baseado na linguagem natural”, cujas unidades significantes são governadas 

por regras codificadas. Já o texto pictórico, apesar de não ser governado por regras 

tão codificadas quanto às da linguagem verbal, é um sistema semiótico com regras 

que serão, pelo menos em parte, deduzidas a partir de cada obra e “inferidas pelos 

espectadores, de acordo com os códigos e convenções de significação pictórica a 

eles familiares” (Ibid, p. 116).  

Para exemplificar essa ideia, Clüver (2006, p. 140) cita uma obra que pode 

ser lida como transposição intersemiótica: as litografias de Édouard Manet (Fig. 3) 

realizadas a partir do poema The raven (O corvo), de Edgard Allan Poe. O livro foi 

publicado em Paris em 1875, contendo o texto de Poe, as ilustrações de Manet e a 

tradução em prosa por Mallarmé. Segundo Clüver (Ibid, p. 142), as quatro litografias 

de Manet: 

 
[...] parecem corresponder ao texto no que podemos chamar de “qualidades 
essenciais”, enquanto empregam uma linguagem visual que aponta para o 
futuro ao invés de apontar para a retórica verbal da década de 1840, 
especificamente a de Poe. 

 
 

Desse modo, para que uma transposição semiótica seja bem sucedida, é 

preciso que haja uma correspondência quanto a alguns aspectos fundamentais do 

texto original (ou “texto-fonte”), os quais podem se referir ao significado, ao efeito e 

ao estilo empregados por cada autor. Além disso, faz-se necessário analisar as 

obras a partir do emprego da linguagem visual e sua relação com a retórica verbal, 

levando-se em conta cada contexto de tempo e lugar. 
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Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, 
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore…2 

 
 
 
 Na litografia, vemos a representação pictórica do “eu poético” no momento em 

que este abre a janela para ver o que bate lá fora. Já o corvo é representado com as 

asas abertas transmitindo a ideia de movimento (do exterior para o interior do 

apartamento) e a paisagem é composta por prédios de uma cidade moderna, 

exemplo da “linguagem visual que aponta para o futuro” de que falou Clüver. O 

nevoeiro que paira sobre a cidade e a cor preta da litografia são elementos que 

contribuem para a caracterização do clima de mistério do texto-fonte.  

Leo Hoek, em “A transposição intersemiótica: por uma classificação 

pragmática”, traça uma breve trajetória histórica da tradicional relação entre texto e 

imagem, dando destaque aos textos literários que tinham um referencial na pintura. 

A ekphrasis clássica, ou seja, a interpretação poética de uma pintura, é o exemplo 

mais relevante de poesia pictural. O poema The starry night (1962), de Anne Sexton, 

baseado na pintura de Van Gogh (Fig. 4), serve como ilustração da ekphrasis. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 “Abro a janela, e de repente, vejo tumultuosamente / Um nobre corvo entrar, digno de antigos dias...” 
(Tradução de Machado de Assis). 
	  

Fig. 3 – Litografia de Édouard Manet (1875).	  



23 
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The town does not exist 
except where one black-haired tree slips 
up like a drowned woman into the hot sky. 
The town is silent. The night boils with eleven stars.    
Oh starry starry night! This is how 
I want to die. 3 

 
Como observa Clüver (2006, p. 120), “todos os substantivos da primeira 

estrofe, exceto um, nomeiam itens representados na pintura – a cidade, uma árvore, 

o céu, a noite e as onze estrelas [...]”. 

A partir do século XIX, torna-se comum a “transposição da arte”, cujo objetivo 

consiste em passar uma determinada obra “de um modo de expressão estética a 

outro” (HOEK, 2006, p. 167), ou seja, passar do pictural ao musical, como por 

exemplo, a composição La mer (1903-1905), de Claude Debussy (1862-1918), 

inspirada na gravura A grande onda (Fig. 5), do artista japonês, Hokusai (1760-

1849): 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “A cidade não existe, / a não ser por uma árvore de cabelos negros que surge / como uma mulher se afogando 
no céu quente. / A cidade está silenciosa. A noite ferve com onze estrelas. / Oh estrelada estrelada noite! É assim 
/ que quero morrer.” (Tradução de Claus Clüver e Yun Jung Im). 

Fig. 4 – Van Gogh, A noite estrelada (1889).	  
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Ainda sobre os tipos de relações entre texto e imagem, Hoek (2006, p. 168) 

argumenta que estes “dependem [...] da situação de produção / recepção, e não 

mais da natureza intrínseca do texto ou da imagem”. O autor apresenta dois critérios 

de classificação dessas relações de acordo com a situação de comunicação: a 

sucessividade e a simultaneidade. A sucessividade está ligada à perspectiva da 

produção quando o texto foi criado antes da imagem ou quando a imagem foi criada 

antes do texto. Já a simultaneidade está associada à perspectiva da recepção 

quando um texto é apresentado próximo a uma imagem ou quando um texto se situa 

em uma imagem ou vice-versa.  

A fim de demonstrar a relevância dessa classificação, Hoek (2006, p. 169) 

cita, como exemplo, o livro ilustrado, em que, se, do ponto de vista do receptor, há a 

presença simultânea do texto e da imagem, do ponto de vista da produção, a 

ilustração é marcada pela sucessividade: “é a imagem que explica e interpreta um 

texto pré-existente”. O autor declara ser importante a distinção entre as perspectivas 

da recepção e da produção para se realizar o exame dos tipos de relação entre o 

texto e a imagem, e ainda afirma que: 

 
[...] convém distinguir, em princípio, três tipos de relações físicas entre o 
texto e a imagem: a primazia da imagem e a primazia do texto (do ponto de 
vista da produção) e a apresentação simultânea do texto e da imagem (do 
ponto de vista da recepção) (HOEK, 2006, p. 171).  

 

Fig. 5 – Hokusai, A grande onda (1830-1833).	  
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Em relação à primazia do texto, Hoek (2006, p. 177) ressalta que “esta 

pressupõe o texto que a inspira: um texto, na maioria das vezes literário, se encontra 

na origem da imagem”. Nesse caso, a transposição pode ser realizada no interior de 

uma só obra (a ilustração de livros, por exemplo), resultando, assim, em uma obra 

multimedial; ou ela pode gerar duas obras diferentes, apresentadas a partir de dois 

meios diversos (obras de arte inspiradas em temas literários), resultando em uma 

relação de intertextualidade transmedial (Gráfico 1: tipos de relações 

intersemióticas). 

Segundo Hoek (2006, p. 178), na transposição intersemiótica, “a leitura do 

texto ilustrado é indispensável para compreender a significação da imagem que o 

ilustra”. O discurso primário, no entanto, nem sempre deve servir como norma de 

avaliação absoluta em relação ao discurso secundário, do que decorre que não se 

deve julgar a ilustração a partir de sua fidelidade ao texto. O autor (Ibid, p. 178), 

então, conclui que, “quanto mais o discurso secundário se aproxima do discurso 

primário, mas ele corre o risco de ser considerado uma simples tradução 

intersemiótica, e não uma transposição intersemiótica autônoma”. 

 

 
 

 

De acordo com o gráfico anterior, elaborado por Leo Hoek, o grau de 

imbricação, em ordem crescente, implica o tipo de relação entre texto e imagem: a 

transposição (relação transmedial), a justaposição (discurso multimedial), a 

combinação (discurso misto) e a fusão (discurso sincrético). Já a separabilidade – ou 

seja, a existência de sistemas significantes diferentes que se isolam um em relação 

Texto/imagem: Relação 
transmedial Discurso multimedial Discurso misto Discurso 

sincrético 

Separabilidade:  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
Autossuficiência: 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
Politextualidade: 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Imbricação: 

 
Transposição 

 
Justaposição 

 
Combinação 

 
Fusão 

Esquema: 
 

imagem→texto 
texto→imagem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Exemplos: 
 

Ekphrasis, 
crítica de arte 

 
Emblema, 
Ilustração 

 
Quadrinhos, 
Publicidade 

 
Caligrama, 

Poesia visual 

Imagem	   Texto	   Imagem	  
texto	  

imagem	  

Gráfico 1 – Tipos de relações intersemióticas.	  
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ao outro – a autossuficiência – quando a coerência individual do signo verbal e do 

signo visual permanece inalterada – e a politextualidade – quando há obras 

diferentes em jogo – são os traços ou critérios de classificação utilizados para 

distinguir os quatro graus de imbricação.  

Se formos classificar a relação entre Uma criatura dócil, de Dostoiévski, e as 

litografias de Lasar Segall segundo a proposta de Hoek, teremos, do ponto de vista 

da produção, que o texto precede a imagem, havendo assim, a primazia do texto; já 

do ponto de vista da recepção, se levarmos em conta a publicação da novela pela 

editora Cosac Naify em 2003, a apresentação do discurso verbal e do discurso 

visual é simultânea. No primeiro caso, há uma transposição (relação transmedial), e, 

no segundo, uma justaposição (discurso multimedial). Para esta pesquisa, a análise 

será feita do ponto de vista da produção, tendo em mente que as diferentes 

perspectivas vão criar diferentes efeitos de sentidos. 
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2 O REALISMO DE DOSTOIÉVSKI 
 
2.1  O escritor e sua obra 
 
 

Fiodor Dostoiévski (1821-1881) nasceu em Moscou durante o governo do 

czar Nicolau I. Nessa época, a Rússia era marcada por profundas diferenças de 

classe e pela ausência de liberdade de expressão. O próprio Dostoiévski foi vítima 

do rígido controle do Estado, sendo condenado ao exílio, por nove anos, na Sibéria, 

por fazer parte de um grupo de jovens intelectuais que discutia os problemas sociais 

de seu país. Durante esse período, realizou trabalhos forçados como preso político, 

tornando-se soldado posteriormente. 

A leitura do evangelho no presídio siberiano (única leitura permitida aos 

presos) e o convívio com os criminosos, em sua maioria, pessoas simples e sem 

instrução, formam as bases do credo artístico de Dostoiévski: “os ideais cristãos 

desenvolvidos dentro do espírito popular russo” (CHOSTAKOWSKY, 1948, p. 231). 

Memórias da casa dos mortos é, a propósito, a obra que trata das experiências e 

pessoas que conheceu durante o exílio.  

A influência dos textos bíblicos e a convicção do papel messiânico do povo 

russo são, portanto, características relevantes do romancista. Natália Nunes (1963, 

p. 66) comenta que, para Dostoiévski, “[...] Cristo é ao mesmo tempo um Cristo 

especial, um Cristo russo, diferente do Cristo católico”. A igreja ocidental do século 

XIX concebia um Cristo divinizado, uma entidade transcendente, contrária ao 

espírito mundano.  

Ainda segundo essa estudiosa (ibid, p. 66), “Cristo chega a confundir-se, a 

assimilar-se ao povo russo, no espírito de Dostoiévski”. Nunes (ibid, p. 66) destaca, 

também, que, na visão do escritor, “o povo russo, o mujique4 russo, na sua rudeza e 

ignorância, possui tesouros de ternura e pureza no seu coração” e que “neles se 

preservou a fé essencial em Cristo e o instinto do Sagrado”. Os camponeses 

trabalhavam na condição de servos e só foram libertos a partir de 1861 com as 

reformas sociais realizadas por Alexandre II.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 O mujique era a denominação dada ao camponês russo. 
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Ao retornar do degredo, Dostoiévski passou a morar em São Petersburgo, 

capital do império, onde escreveu, entre outras obras, Notas do subterrâneo. 

Marshall Berman (1986, p. 275) afirma que “[...] Notas do subterrâneo pode ser 

simultaneamente, um ataque severo às ideologias da modernização russa e uma 

das grandes obras canônicas do pensamento moderno”. Nesse livro, um funcionário 

público comum que deseja ser reconhecido e respeitado, planeja esbarrar com um 

oficial na Rua Névski. Na sociedade russa dessa época, não dar passagem para um 

oficial era considerado uma afronta gravíssima, podendo resultar na prisão de quem 

cometesse tal ato: “[...] para o funcionário pobre da rua, as configurações de casta 

da Rússia feudal são mais rígidas e humilhantes que nunca” (BERMAN, 1986, p. 

263).  Depois de vários anos de angústia, “[...] o Homem do Subterrâneo finalmente 

age, insurge-se contra o superior social e luta por seus direitos na rua” (Ibid, p. 259). 

Névski, portanto, é o palco do confronto entre o referido funcionário público e o 

oficial e, por extensão, das transformações político-sociais da época: 

 
Contudo, mesmo quando fere o funcionário pobre, a Névski serve como o 
meio através do qual essa ferida pode ser curada; mesmo quando 
desumaniza [...] ela lhe dá os meios para se transformar em homem, um 
homem moderno com liberdade, dignidade e direitos iguais (Ibid, p. 264). 

 

 
Nessa época, acontecia, também, na Rússia, um embate ideológico entre o 

grupo dos ocidentalistas, que propagavam o racionalismo e as ideias progressistas, 

bem como o pensamento cosmopolita e ateísta, e o grupo dos eslavófilos, que 

valorizavam as tradições nacionais e religiosas, mais especificamente, a crença 

mística no camponês russo e a fidelidade à Igreja Ortodoxa (HAUSER, 2003, p. 

867). Dostoiévski estava inserido no grupo dos eslavófilos.  

O intenso movimento interno da Rússia do século XIX pode ser observado a 

partir da literatura. A grande preocupação filosófica dos escritores russos gira em 

torno do problema da liberdade individual: “Estes veem a grande e crucial questão 

europeia da alienação do indivíduo da sociedade, a solidão e o isolamento do 

homem moderno, como o problema da liberdade” (Ibid, p. 869). Dostoiévski rejeita o 

individualismo, o racionalismo e o materialismo encontrados no pensamento 

europeu: “O herói de Memórias do subterrâneo, Raskolnikov, Kirilov, Ivan 

Karamazov – todos se defrontaram com o problema, lutaram contra o perigo de ser 
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tragados no abismo da liberdade irrestrita, do arbítrio individual e do egoísmo” (Ibid, 

p. 869-870). 

Hauser acrescenta que “o romance russo descreve, do começo ao fim, a luta 

contra os demônios que induzem o indivíduo a revoltar-se contra o mundo e a 

comunidade de seus semelhantes” (Ibid, p. 870), concluindo que, “apesar de seus 

traços mais sombrios, o romance russo é a expressão de um invencível otimismo, 

evidência de uma crença no futuro da Rússia e da raça humana” (Ibid, p. 871). 

No conjunto de obras de Dostoiévski, a inclinação sentimental pelos humildes 

e oprimidos é uma preocupação constante, tanto que esse tema está presente nos 

títulos de romances, como Humilhados e ofendidos (1861) e Gente pobre (1846). 

Segundo Paulo Chostakowsky (1948, p. 235), “nas letras russas a expressão 

‘humilhado e ofendido’ vale pela definição de um tipo de personagem” que é 

usurpado de sua dignidade. Esse tipo de personagem, ou melhor, “a cálida 

compaixão pelos ‘humilhados e ofendidos’ e uma capacidade inigualável para 

encontrar nos seres desprezíveis e perdidos traços da mais elevada humanidade” 

(Ibid, p. 237), é uma das características peculiares de Dostoiévski. 

  A presença do tema do duplo é outro aspecto relevante do conjunto de obras 

de Dostoiévski. Em O Duplo, por exemplo, “Goliádkin, o protagonista, atinge um 

estado patológico em que vê o seu duplo materializado, fora de si” (NUNES, 1963, p. 

61). Nicole Bravo (2005, p. 278) comenta que o fenômeno “é sintomático da crise da 

fé do homem moderno que substituiu a transcendência pela mercadoria (mundo ateu 

europeu oposto ao mundo russo)”. A estudiosa (Ibid, p. 278) cita, como exemplo do 

duplo, o romance Os irmãos Karamazov (1879-1880), em que “Dostoiévski retrata 

um personagem que, ao tomar consciência da duplicidade de seu ser, busca a 

melhor maneira de ser um homem por inteiro através da integração e da aceitação 

do mal, na linha do ensinamento crístico”. 

 O tema do duplo nos romances de Dostoiévski representa, também, uma 

maneira artística de tratar o problema do inconsciente: 

 
[...] um homem pode não ser capaz de analisar-se a si próprio e de 
descobrir os elementos de que se compõem os seus problemas morais, 
desfibrar e consciencializar os seus complexos, ou então, pode também não 
ter coragem de enfrentar racional e lucidamente a sua verdade; mas de 
nada lhe valem tal ignorância ou os disfarces e as fugas que para si próprio 
procura: o inconsciente é ativo e procura constantemente atingir a 
consciência plena (Ibid, p. 61). 
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Notamos aqui outra característica importante da obra de Dostoiévski: a busca 

incessante pela “verdade” da própria consciência do herói, influência do “conhece-te 

a ti mesmo” de Sócrates. Sobre a construção da personagem realizada pelo escritor 

russo e o processo de autoconsciência, Mikhail Bakhtin em Problemas da poética de 

Dostoiévski, declara que: 

 
[...] o que deve ser revelado e caracterizado não é o ser determinado da 
personagem, não é sua imagem rígida, mas o resultado definitivo de sua 
consciência e autoconsciência, em suma, a última palavra da personagem 
sobre si mesma e sobre seu mundo (BAKHTIN, 2010, p. 53, grifos do autor).  

 

 

Por último, mas não menos relevante, está o uso do monólogo interior. Como 

exemplo, Bakhtin (Ibid, p. 85) cita o herói de Crime e Castigo, que, logo no início da 

história, entra em contato dialogado com as personagens que o cercam: 

 
E eis que todas essas futuras personagens centrais do romance já estão 
refletidas na consciência de Raskólnikov, fazem parte do seu monólogo 
interior inteiramente dialogado, aí penetraram com todas as suas 
“verdades”, com suas posições na vida, e ele travou com elas um diálogo 
interior tenso e de princípio, o diálogo das últimas perguntas e das últimas 
decisões vitais. 

 

O monólogo interior pode ser definido como “a apresentação direta e 

imediata, na literatura narrativa, dos pensamentos não falados de um personagem, 

sem a intervenção de narrador” (SCHOLES; KELLOGG 1966 apud CARVALHO, 

1981, p. 53). O monólogo interior, uma variante do enfoque dialógico, tem sua 

origem no gênero do diálogo socrático, que é definido por Bakhtin (2010a, p. 125) 

como a “concepção da natureza dialógica da verdade e do pensamento humano 

sobre ela”.  

Um dos procedimentos fundamentais do diálogo socrático é a anácrise, isto é, 

“os métodos pelos quais se provocam as palavras do interlocutor, levando-o a 

externar sua opinião e externá-la inteiramente” (BAKHTIN, 2010a, p. 126), do que se 

infere ser seu principal objetivo desmascarar a falsidade e trazer a verdade à luz. 

Bakhtin destaca, ainda, “o caráter especial do discurso de Sócrates como confissão-

prestação de contas de um homem que se encontra no limiar” (Ibid, p. 126, grifo do 

autor). E acrescenta que em Dostoiévski os participantes da ação se encontram no 
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limiar da vida e da morte, da mentira e da verdade, da razão e da loucura (Ibid, p. 

168, grifo do autor). 

A narrativa de Uma criatura dócil tem o formato de solilóquio, outra variante 

de enfoque dialógico que também tem suas raízes no diálogo socrático. O diálogo 

entre o homem e sua consciência foi um recurso utilizado em Bimarcus de Varro, 

obra que exerceu grande influência sobre o Soliloquia (387 d.C.), de Santo 

Agostinho, primeiro escritor a utilizar tal termo. Bakhtin (2010a, p. 137) destaca duas 

características do solilóquio: o enfoque dialógico de si mesmo e a descoberta do 

homem interior, apresentando, como exemplo de solilóquio utilizado por Dostoiévski 

em Uma criatura dócil, a seguinte passagem: “Eu sou mestre em falar calado, passei 

toda a minha vida falando calado e vivi de mim para mim verdadeiras tragédias 

calado” (Ibid, p. 178). 

Além do diálogo socrático, Dostoiévski toma, como ponto de partida, a sátira 

menipeia. Entre as características da menipeia, estão a combinação “do simbolismo 

e, às vezes, do elemento místico-religioso com o naturalismo do submundo” 

(BAKHTIN, 2010a, p.131); um excepcional universalismo filosófico, “onde se 

experimentam as últimas posições filosóficas” (Ibid, p.131); e a “experimentação 

moral e psicológica, ou seja, a representação de inusitados estados psicológico-

morais anormais do homem” (dupla personalidade, devaneios incontidos, sonhos 

extraordinários, paixões limítrofes com a loucura) (Ibid, p.133). Dostoiévski, 

entretanto, inova esses gêneros com a introdução da polifonia: “a nova posição 

artística do autor em relação ao herói no romance polifônico de Dostoiévski é uma 

posição dialógica [...] que afirma a autonomia, a liberdade interna, a falta de 

acabamento e de solução do herói” (Ibid, p. 71).  

Erich Auerbach (2007, p. 27) classifica Dostoiévski, Tolstói, Flaubert e Balzac 

como autores realistas do século XIX, comentando que as personagens criadas por 

tais autores não são meras caricaturas, “mas formidáveis realidades que devem ser 

levadas muito a sério, emaranhados em trágicos conflitos, trágicos eles próprios, 

ainda que sejam também grotescos”. No entanto, Auerbach (Ibid, p. 467) observa 

que o realismo russo: 

 
[...] está fundamentado numa ideia cristã e patriarcal da dignidade criatural 
de cada ser humano, independentemente de sua classe social ou da sua 
situação e que, portanto, está aparentado, nos seus fundamentos, muito 
mais com o antigo realismo cristão do que com o moderno realismo europeu 
ocidental. 
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Arnold Hauser (2003. p. 872), por outro lado, descreve a corrente literária à 

qual pertenciam Dostoiévski e Tolstói de romance psicológico: “esses dois 

romancistas representam o remate do desenvolvimento que começa por um lado, 

com o romance sentimental de Rousseau, Richardson e Goethe, por outro, com o 

romance analítico de Marivaux, Benjamin Constant e Stendhal”. 

Hauser (2003, p. 883) defende, também, que a forma do romance psicológico 

adotada por Dostoiévski significa o começo de um novo desenvolvimento. Com a 

abolição da continuidade “em favor de uma série de episódios substanciais, 

expressivos, mas combinados à maneira de um mosaico, Dostoiévski antecipa os 

princípios formais do moderno romance expressionista”.  E conclui que “a narrativa 

recua em favor da explicação, da análise psicológica e da discussão filosófica, e o 

romance converte-se numa coleção de cenas dialogais e monólogos internos a que 

o autor adiciona um acompanhamento de comentários e digressões” (Ibid, p. 883). 

 

 

2.2 Uma criatura dócil   
 
 

Dostoiévski publica a novela Uma criatura dócil em novembro de 1876, na 

revista Diário de um escritor, publicação independente, fruto de sua atividade 

jornalística, que continha crônicas e narrativas literárias. Entre as ideias que 

inspiraram Dostoiévski a escrever Uma criatura dócil, está uma notícia – publicada 

no dia 2 de outubro de 1876, no jornal Golos (a voz) – sobre uma jovem costureira 

de Moscou, chamada Maria Boríssova, que, ao tentar se estabelecer na capital, 

acabou caindo na miséria e suicidando-se, ao pular de um prédio tendo, em mãos, 

uma imagem da Virgem Maria. Tal fato, inusitado, chamou a atenção de Dostoiévski: 

“Essa imagem nas mãos é um traço estranho e ainda desconhecido nos suicidas!” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 92). Ainda sobre a notícia, ele comenta, no Diário de um 

escritor: “Essa alma doce e humilde que destruiu a si mesma forçosamente tortura o 

pensamento” (Ibid, p. 91). 

 Em Uma criatura dócil, o protagonista, dono de uma casa de penhor, é um 

homem bem estabelecido, orgulhoso e solitário, que decide se casar com uma 

adolescente pobre e órfã. Fragilizada pela situação de desamparo, essa jovem 

acaba por penhorar alguns objetos e, por último, uma imagem da Virgem Maria com 

o Menino Jesus, objeto mais precioso que possuía. Essa situação faz com que o 
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protagonista passe a olhar a moça como sendo propriedade sua, ou seja, como 

sendo mais um objeto de sua caixa de penhores. Convencido disso, ele inicia, então, 

um jogo de sedução mediante um discurso envolvente e opressivo, valendo-se, para 

impressioná-la, das palavras de Mefistófeles: 

 
— Veja – observei no mesmo instante, meio brincalhão, meio enigmático −, 
“eu sou uma parte daquela força que quer o mal, mas cria o bem…”. 
— Ela olhou para mim imediatamente e com uma curiosidade, aliás, quase 
infantil: 
— Espere… Que pensamento é esse? De onde vem? Ouvi em algum 
lugar… 
— Não precisa quebrar a cabeça, com estas palavras Mefistófeles 
recomenda-se a Fausto. Leu o Fausto? (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 17). 

 

O jogo de sedução na referida novela de Dostoiévski é marcado pelo “pacto 

fáustico”. Ao longo do texto, notamos que o protagonista, após ter se colocado como 

Mefistófeles, estabelece para si uma persona infernal, reconhecendo sua “alma 

embrutecida” e seu “orgulho diabólico” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 65). Assim sendo, o 

“aspecto de ‘você não é o que parece ser’ converte-se agora na norma psicológica, 

e o estranho e insólito, o demoníaco e inescrutável no homem é considerado 

doravante o pressuposto de sua significação psicológica” (HAUSER, 2003, p. 873). 

A “criatura dócil” aceita, então, casar-se com o protagonista, pois, além de ter 

dinheiro, ele representava sua salvação. Ela, em contrapartida, era jovem e 

proporcionava-lhe algum sentido à sua vida que, no passado, também fora marcada 

por humilhações sociais e dificuldades econômicas. Eis, portanto, o pacto 

matrimonial: assim como Mefistófeles propôs um pacto ao Doutor Fausto, a moça 

talvez tenha penhorado sua pureza para depois resgatá-la e pagá-la com sua 

própria vida.  

 Para tratar da presença do duplo em Uma criatura dócil, é necessário 

ressaltarmos, primeiramente, a influência da obra Fausto (1960), de Goethe. Haroldo 

de Campos (1981, p. 98), em seu livro Deus e o diabo no Fausto de Goethe (1981), 

ressalta que Fausto se refere à Margarida, a quem quer seduzir, como a 

“criaturinha”. Tal é o que ocorre na novela de Dostoiéviski, pois o dono da casa de 

penhor, com o objetivo de conquistar a jovem, trata-a por “criatura dócil”. 

 A primeira versão de Fausto, inspirada na transposição para o teatro de 

fantoches da lenda popular originária na Alemanha do século XVI, foi escrita entre 

1772-1773 na fase inicial da carreira de Goethe. Baseado em alguns documentos 
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históricos, Latuf Isaias Mucci afirma que a lenda popular é baseada na história de:  

 
[...] um certo ‘Faustos’ − Dr. Johanes Georg Faust (1480-1540) −, pessoa 
bastante perversa, médico, mago, astrólogo, ocultista, sodomita, auto-
denominado ‘cunhado do Diabo’, necromante, alquimista, feiticeiro, 
charlatão, que teria conquistado, em 1509, na Universidade de Heildelberg, 
o grau de mágico. In: CEIA, Carlos (org.), E-DICIONÁRIO DE TERMOS 
LITERÁRIOS, 2010, online. 
 
 

 Na obra de Goethe, Dr. Fausto, ávido por superar o conhecimento científico 

de sua época e revelar os mistérios do Universo, faz um pacto com o demônio 

Mefistófeles para não envelhecer durante vinte quatro anos em troca de sua alma. 

Ele apaixona-se por Margarida, moça simples, ingênua e bem mais jovem, que 

procura salvá-lo da condenação ao inferno, mas sem sucesso. Portanto, um outro 

elemento comum às duas obras em questão diz respeito ao casamento desigual, em 

que prima o paradigma “homem experimentado” versus “moça ingênua”. Haroldo de 

Campos (1981, p. 94) descreve o relacionamento em Fausto da seguinte forma: 

 
[...] Margarida, Gretchen, menina de extração modesta, ingênua e pura, 
dedicada aos afazeres domésticos e à sua roca de fiar, zelada com rigor 
pela mãe viúva. O enfeitiçado Fausto vê na pequena Gretchen uma 
encarnação das belezas celestiais e, qual o Quixote com sua Dulcinéia, a 
trata como se fora uma fidalga. Isto, à primeira vista, desconcerta a menina, 
humilde em sua beleza feita de juventude e simplicidade. 

 

 Em Uma criatura dócil, a ideia do casamento desigual, em que o protagonista 

tinha quarenta e um anos e a jovem apenas dezesseis, agradava o marido: “Isso me 

fascinava, essa sensação de desigualdade, era muito doce, doce demais” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 27). Além disso, ele se coloca como o libertador que vai 

tirá-la da pobreza e da humilhação, quando lhe faz o pedido de casamento: “[…] 

com que elegância perguntei ‘Pois então, minha senhorita?’” (DOSTOIÉVSKI, 2009, 

p. 25). 

 No entanto, essa imagem de homem nobre e bondoso convive com a de um 

sujeito dominador e sádico. A inscrição da fala de Mefistófeles na narrativa não é 

casual: em “eu sou uma parte daquela força que quer o mal, mas cria o bem…”, 

podemos observar o estado de desdobramento da personalidade do protagonista de 

Uma criatura dócil. E é por meio da linguagem, presente em seu discurso, que os 

conflitos vêm à tona; contudo, é importante ter em mente que a linguagem ora 

revela, ora mascara a realidade (BACCEGA, 2007, p. 41). Ao longo da narrativa de 
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Uma criatura dócil, vemos, de forma alternada, tanto as características benéficas – 

“ao acolhê-la em minha casa, queria conquistar toda a sua estima” (DOSTOIÉVSKI, 

2009, p. 30) – quanto maléficas do protagonista – “[…] eu me vingava mesmo da 

sociedade […]” (Ibid, p. 24); “em primeiro lugar, a severidade – foi com severidade 

que a levei para a minha casa” (Ibid, p. 28); “[…] tinha também me casado com ela 

para atormentá-la” (Ibid,p. 76).  

Haroldo de Campos (1981, p. 96) classifica Mefistófeles como o “espírito da 

contradição”, que pode ser claramente constatado na personalidade do protagonista 

de Uma criatura dócil neste trecho: “[...] aos meus olhos ela estava tão derrotada, 

tão humilhada, tão esmagada, que às vezes torturava-me de compaixão por ela, se 

bem que, apesar de tudo, às vezes a ideia de sua humilhação decididamente me 

agradasse” (Ibid, p. 64). Podemos observar aqui o dualismo ético, fundamento da 

moralidade cristã. No prefácio de Fausto, de Goethe (1960), Oto Maria Carpeaux 

(1960 apud GOETHE, 1960, p. XI) comenta, acerca de um trecho da obra, que duas 

almas habitam o peito de Fausto: uma cheia de aspirações platônicas e outra presa 

ao prazer terrestre.  

 O fenômeno do duplo também pode ser observado na jovem esposa por meio 

da opinião do marido sobre a transformação de sua personalidade: “[…] esse rosto 

dócil ia se tornando mais e mais insolente” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 34) e “essa 

pérola, essa criatura dócil, essa criatura celestial era uma tirana, a insuportável 

tirana da minha alma, meu algoz!” (Ibid, p. 37). Ela, que, aos olhos dele, era 

inocente, pura e ingênua, rebela-se em duas ocasiões: primeiro, quando marca um 

encontro com um oficial, outrora companheiro de regimento de seu marido, mas 

atual inimigo seu; depois, quando empunha o revólver na têmpora de seu marido 

enquanto ele dorme.  

 Outra relação entre Fausto e Uma criatura dócil concerne à imagem da 

Virgem Maria. Haroldo de Campos (1981, p. 172) destaca que, na primeira parte da 

obra de Goethe, a então desvalida e pecadora Margarida, estando no oratório, junto 

à muralha da cidade, profere à imagem da Mater Dolorosa os seguintes dizeres: 

“Inclina, / Ó sofredora Mãe Divina / Teu rosto para minha dor”. 

Haroldo de Campos (1981, p. 147) comenta, no desfecho do I Fausto, que 

Margarida, enquanto personagem “agônica”, rejeita Fausto e aceita a justiça terrena, 

para, assim, redimir-se diante da instância celeste, que a julga e salva. Já Fausto se 

deixa arrebatar pela sedução mefistofélica, sendo rondado pela iminência da 
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danação. Antes de morrer, a esposa, em Uma criatura dócil, reza em frente à 

imagem da Virgem e atira-se da janela com a imagem apertada contra o peito. 

Portanto, assim como Margarida rejeita Fausto para redimir-se, também a “criatura 

dócil” rejeita seu marido ao recorrer a uma instância celeste para libertar-se de seu 

jugo opressor.  

George Tavard descreve como a concepção pagã de que Deus está presente 

onde está sua imagem encontrou o caminho para o culto da Igreja de Roma. Na 

época de Constantino, após a transferência da capital do Império Romano para 

Bizâncio, filósofos neoplatônicos deram a justificativa racional de que a realidade 

visível do mundo atual é a cópia de uma realidade invisível, presente no mundo 

ideal. Dessa forma, “as imagens de Cristo, de Maria e dos santos foram aos poucos 

sendo consideradas um instrumento de sua presença espiritual” (TAVARD,1999, p. 

95).  

A partir do momento em que a igreja do Estado russo – a Igreja Ortodoxa – se 

estabeleceu no Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia, no século VIII, os ícones “não 

eram a representação dos santos ou seres divinos, mas considerava-se que existia 

uma relação mística real entre a imagem e o seu modelo” (NUNES, 1963, p. 109).  

Ainda segundo Nunes, “os russos demonstravam fervorosamente a sua devoção 

diante destes ícones, com genuflexões, ósculos, círios acesos” (Ibid, p. 109).  

Encontramos, também, na relação do marido com a esposa, indícios do “culto 

marial”. Ao dizer-lhe que ela era toda a esperança de seu futuro, ele lhe faz o 

seguinte pedido: “deixe-me beijar o seu vestido... e adorá-la assim por toda a vida...” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 72). E ainda faz a seguinte afirmação: “[...] o desejo cada 

vez maior e mais incontrolável que sentia de prostrar-me outra vez a seus pés e 

tornar a beijá-los, de beijar o chão que seus pés pisavam e de adorá-la [...]” (Ibid, p. 

73). Nos extratos relacionados, a ideia de veneração materializa-se na imagem do 

marido submisso. A esposa eleva-se ao plano do sagrado, ao nível de entidade que 

não pode ser tocada pela mundanidade do marido. 

Outro traço de religiosidade em Uma criatura dócil está associado ao 

confessionalismo (expressão da intimidade de um indivíduo) e à autoanálise (exame 

de consciência): “A autoanálise é uma prática religiosa cristã com vista ao 

aperfeiçoamento da pessoa” (CABRAL, 2010, online); como exemplo, temos As 

confissões (397-398 d.C.) de Santo Agostinho, escritas entre os anos 397-398.  

 Dostoiévski (2009, p. 9), no prefácio de Uma criatura dócil, explica a técnica 
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narrativa utilizada por ele, citando, como modelo, O Último dia de um condenado 

(1829), de Victor Hugo. Nessa obra, que pode ser considerada uma forma de 

confissão e autoanálise por ter sido escrita em forma de diário, o protagonista, que 

fora condenado à morte, descreve, em primeira pessoa, suas angústias até o 

momento de sua execução. Segundo Dostoiévski, por mais inverossímil que pareça, 

essa obra é a mais verossímil já escrita por Victor Hugo, considerando-a, inclusive, a 

obra-prima do autor francês por esta trazer à tona temas, como consciência, 

liberdade e justiça. 

Em Estética da criação verbal, Bakhtin (2003, p. 130) declara que, no auto-

informe-confissão, “o outro vem a ser necessário como juiz” ou, como no caso do 

texto de Jó, onde Deus é o juiz, o outro deve julgar como eu mesmo me julgo, para 

através de minha auto-humilhação perante ele, libertar-me dessa influência: 
 

Ah! Se eu soubesse onde o poderia achar! Então, me chegaria ao seu 
tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de 
argumentos. […] Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia 
comigo? Não; antes, me atenderia. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e 
eu me livraria para sempre do meu juiz (Jó 23:1-7). 

 

O protagonista de Uma criatura dócil coloca-se diante de um juiz imaginário. 

No entanto, podemos observar a “rejeição de um eventual juízo de Deus e do 

homem, daí os tons de raiva, desconfiança, cinismo, ironia, desafio” (BAKHTIN, 

2003, p. 134), no seguinte trecho: 
 

Que me importam as vossas leis? De que me servem os vossos usos, os 
vossos costumes, a vossa vida, o vosso Estado, a vossa fé?  Que me julgue 
o vosso juiz, que me levem para um tribunal, para o vosso tribunal público, e 
direi que eu não reconheço nada (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 87). 

 

O marido parece repudiar as leis do “Estado” e as leis de um imperativo moral 

e religioso. Contudo, podemos observar, no conjunto de obras de Dostoiévski, que 

“a consciência é o grande juiz que inflige castigo, até quando os tribunais do mundo 

não o aplicam [...]” (NUNES, 1963, p. 64). 

 
Os romances de Dostoiévski têm lugar às vésperas do Juízo Final; tudo se 
encontra em um estado de mais terrível tensão, do medo mais mortal, e do 
mais desvairado caos; tudo aguarda ser purificado, aliviado e salvo por um 
milagre – aguardando uma solução baseada não no poder e acuidade da 
mente e na dialética da razão, mas na renúncia desse poder e no sacrifício 
da razão (HAUSER, 2003, p. 874). 
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Stephan Zweig (1920 apud NUNES, 1963, p. 61), descrevendo as principais 

personagens de Dostoiévski, afirma que “[...] a alma destes homens acaba por 

debater-se entre os sentimentos mais contraditórios. Correm do desejo para o 

arrependimento, do arrependimento para o ato, do crime para a confissão, da 

confissão para o êxtase”. Neste trabalho, estamos nos valendo da terminologia 

mística do “êxtase” utilizada por Giordano Bruno (apud ABBAGNANO, 2003, p. 421), 

que indica “a conjunção do intelecto ‘heroico’ com o seu objeto, que é a primeira 

verdade ou a verdade absoluta (I,4), aliás, a própria natureza”. Em seu discurso 

final, o herói de Uma criatura dócil declara: 

 
A rotina! Oh, a natureza! Os homens estão sozinhos na terra, essa é a 
desgraça! [...] Dizem que o Sol dá vida ao universo. O sol está nascendo, 
olhem para ele, por acaso não é um cadáver? Tudo está morto, e há 
cadáveres por toda parte. Os homens estão sozinhos, rodeados pelo 
silêncio – isso é a terra! (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 88). 

 

 De acordo com Hauser (2003, p. 882), o significado da existência para 

Dostoiévski “não está contido em sua temporalidade, na ascensão e queda de seus 

propósitos, em lembranças e ilusões, não nos anos, dias e horas que se sucedem 

ininterruptamente e nos sepultam”: 

 
O pêndulo bate de um modo insensível, nauseante. São duas horas da 
madrugada. Suas botinhas estão junto à cama, como se esperassem por 
ela... Não, falo sério, quando a levarem amanhã, o que vai ser de mim? 
(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 88). 

 

 O significado da existência está “naqueles altos momentos em que as almas 

humanas se desnudam e parecem ficar reduzidas a fórmulas simples e inequívocas, 

em que sentem, de forma indiscutível, serem seus eus reais e se declaram unas 

consigo mesmas e com seus destinos” (HAUSER, 2003, p. 882). 

Em última análise, a novela Uma criatura dócil trata do drama íntimo de seu 

protagonista, um homem que gostaria de ter feito algo para impedir a trágica morte 

da esposa, que se mostra arrependido por tê-la desprezado quando queria amá-la, e 

ainda, que sofre profundamente diante da verdade de sua própria consciência. 
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3 O EXPRESSIONISMO DE LASAR SEGALL 

3.1 O surgimento do Expressionismo 
 
 

O Expressionismo surgiu a partir de 1905 em Dresden com a criação do 

grupo Die Brücke, “A Ponte”, fundado por quatro estudantes de arquitetura, Ernst 

Ludwig Kirchner, Eric Heckel, Kerl Schimidt-Rottluff e Fritz Bleyl. Outras cidades 

depois se tornaram polos do Expressionismo na Alemanha, como Munique e Berlim. 

O movimento decorreu de um “novo espiritualismo” (HAUSER, 2003, p. 884) 

caracterizado pela reação contra o enfoque científico, da revolta contra o 

naturalismo e da descrença no domínio racionalista dos problemas da vida (idem, 

Ibid, p. 884). Hauser acrescenta que “A própria vida é percebida como algo 

essencialmente irracional, imagina-se que vozes misteriosas são audíveis de todas 

as direções, e a arte converte-se no eco dessas vozes” (Ibid, 884). 

Giulio Argan (1992, p. 228) discute o surgimento da Brücke e afirma que a 

corrente elaborou uma teoria da arte a partir do “valor da experiência visual como 

momento primeiro e essencial da relação entre sujeito e objeto, fundamento 

fenomênico, não mais metafísico, da consciência”. Para o autor, outra característica 

dos artistas da Brücke é a “ânsia de possuir a realidade, a angústia, porém de ser 

arrastado e possuído pela realidade que se aborda” (Ibid, p. 228).  

Historiadores apontam Matisse como o primeiro a utilizar o termo “expressão” 

para descrever sua arte entre os jovens artistas alemães que faziam parte de seu 

círculo em Paris. Em Anotações de um pintor, Matisse (1908 apud BEHR, 2000, p. 

6-7) afirma que a “expressão” não constituía um espelhamento da paixão “sobre um 

rosto humano ou traída por um gesto violento”, desvinculado de considerações 

formais. Matisse acrescenta que, em seus quadros, “todo o conjunto é expressivo e 

a composição é a arte de dispor, de maneira estetizada, os vários elementos 

disponíveis ao pintor para a expressão de seus sentimentos” (Ibid, p. 6-7).  

Uma outra corrente de historiadores acredita, no entanto, que já era 

conhecida na época, mesmo fora da França, “a oposição entre o registro de 

aparências externas, feito pelos impressionistas, e a resposta expressionista aos 

imperativos do mundo interior” (BEHR, 2000, p. 7),  por ocasião da exposição 
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realizada em Londres no ano de 1910, que reuniu obras dos pintores pós-

impressionistas Van Gogh, Gauguin e Cézanne. 

Um dos modelos de referência dos artistas ligados ao Expressionismo é a 

obra do norueguês Edvard Munch. Maria Carla Prette (2009, p. 312) comenta que “a 

pintura de Munch é carregada de forte expressividade e transmite um senso de 

angústia”, acrescentando, ainda, que “o grande artista nórdico interpretava 

antecipadamente as inquietações de uma geração que viveria os horrores da 

Grande Guerra” (Ibid, p. 312). A pintura O grito (Fig. 6) é considerada a obra mais 

emblemática do espírito expressionista: “Observando O Grito nos impressionamos 

com a imagem em primeiro plano, síntese expressiva do desespero. Também na 

paisagem com um céu sanguíneo sulcado por linhas onduladas, parece ecoar a voz 

humana (Ibid, p. 312). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Edvard Munch, O grito (1893). 



41 
	  

Segundo Argan (1992, p. 258), “a agressividade da imagem do 

expressionismo nasce do realismo simbólico de Munch”. Para Munch, “[...] a 

realidade é inteiramente simbólica, não há nada mais real do que o símbolo. O Amor 

é o sexo, a Morte é o cadáver ou o ataúde; a sociedade é a louca, a Palavra é som 

inarticulado, grito” (Ibid, p. 258). O contexto artístico em que o pintor norueguês 

estava inserido estabelecia que os artistas deveriam escrever ou pintar suas 

próprias vidas. Considerando a vida de Munch, esta havia sido marcada pela 

angústia e opressão religiosa impostas por seu pai; além disso, ele sofreu 

profundamente com o término de uma relação amorosa (ele fora rejeitado por sua 

amante). Em seu manifesto, Munch declara que seu objetivo era retratar seres 

humanos que respiravam e sentiam, sofriam e amavam.  

Diante disso, podemos estabelecer um paralelo entre o significado de O grito 

para seu próprio criador e o impacto da obra para toda a humanidade até os nossos 

dias. Em uma de suas reproduções da obra, Munch (apud EGGUM, 2012, online 

tradução nossa) descreve a cena e o que ele sentiu no dia que mais tarde se 

tornaria O grito: no final da tarde, ele estava caminhando por uma estrada, que mais 

se parecia com uma ponte bastante conhecida em Oslo. O céu estava avermelhado 

como sangue e havia labaredas de fogo sobre o azul escuro do fiorde (uma profunda 

baía que liga o mar do Norte ao mar Báltico). O artista foi tomado por uma sensação 

de medo e ansiedade quase que insuportáveis, um momento de crise em que sentiu 

“um grito interminável ecoando através da natureza”.  

A imagem que ele pinta, portanto, é como um grito que explode durante um 

pesadelo: quando acordamos, temos a sensação física de que gritamos 

angustiados, mas que o som foi abafado em nosso inconsciente. Talvez essa seja a 

força da imagem criada por Munch. Todos os homens, em qualquer lugar e cultura 

ou em qualquer tempo, podem identificar-se com a ideia de um grito, seja de dor, de 

horror ou de angústia, que por algum motivo tenha sido reprimido.  

E os expressionistas alemães se identificaram grandemente com a forte carga 

emocional retratada na obra de Munch. Quanto mais dura e desesperadora a 

realidade, mais emocionalmente verdadeira se tornou a resposta de alguns artistas 

expressionistas. As gravuras de Otto Dix, por exemplo, retratam os campos de 

batalha durante a Primeira Guerra Mundial (Fig. 7). Dix fez parte de uma outra 

modalidade de expressão da crítica social e política durante os anos de guerra, a 

“Nova Objetividade”, movimento que procurava “apresentar uma imagem atrozmente 



42 
	  

verdadeira da sociedade alemã do pós-guerra, sem os véus idealizantes e 

mistificadores da ‘boa’ pintura ou literatura”  (ARGAN, 1992, p. 242). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar a influência de O grito na imagem deformada do soldado: 

tanto os traços distorcidos do rosto e da boca, como os olhos esbugalhados e o 

gesto das mãos transmitem a ideia de uma dor dilacerante. Dix lutou durante a 

guerra, fato que contribuiu para uma representação mais “realista” do tema. Argan 

(1992, p. 246) conclui que “Dix foi para a pintura o que Remarque, o autor de Nada 

de novo no front, foi para a literatura: o expositor lúcido, impiedoso, quase 

fotográfico das misérias, das infâmias, da macroscópica estupidez da guerra”. 

Afirma-se que, no campo da expressão, a retomada da técnica da litografia e 

da gravura em pedra e metal é uma das características fundamentais do 

expressionismo alemão, pois torna a arte acessível ao grande público. Pelo fato de 

poder reproduzir, a um baixo custo, várias cópias de uma mesma obra, a técnica 

permite uma ampla propagação das inquietudes e ideais dos artistas. Ademais, a 

técnica da gravura viabiliza o desenvolvimento de uma linguagem mais simples e 

veemente, tornando mais rápida a apreensão dos conteúdos.  

Fig. 7 – Otto Dix, Soldado ferido (1916). 
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Vera d’Horta Beccari (1988, p. 4) comenta que “essa linguagem incisiva 

mostrou ser o meio mais apropriado e contundente para narrar o drama existencial 

do europeu vivendo sob um regime falido, e para divulgar as ideias políticas e 

sociais de esquerda, que permearam aquele movimento”. Ainda sobre a linguagem 

desenvolvida pelos artistas expressionistas, a autora (Ibid, p. 5) faz a seguinte 

observação: 

 
Eles assimilam as técnicas da gravura em madeira, metal e da litografia, 
mas utilizam a linha gravada no sentido de “escrita” e nunca de ilustração. 
Como a linguagem metafórica, a gravura expressionista usa um texto 
latente e uma imagem, fundidos nas figuras de expressão atormentada. É o 
discurso expressionista, no sentido de uma linguagem estruturada, que 
falará através da obra gravada. 

 
 

Portanto, a técnica utilizada e a linguagem desenvolvida por esses artistas 

permitiu-lhes transmitir, com urgência, o sofrimento e a opressão próprios da época 

em que o Expressionismo alemão surgiu, o que fez desse movimento artístico um 

discurso de denúncia e engajamento social. É por essa razão que se fazia 

necessário o uso de formas compactas e de uma linguagem dura e incisiva que 

propiciassem a compreensão imediata do conteúdo e dos temas ligados às difíceis 

circunstâncias vividas nas cidades, como a fome e o desemprego. Portanto, um dos 

objetivos mais relevantes do movimento era expor os perigos e desequilíbrios, a 

ambiguidade e a angústia que afligiam os europeus durante aquele período, assim 

como fez, por exemplo, o Soldado ferido, de Otto Dix.  

É importante também ressaltar a influência do cubismo e da escultura 

africana no Expressionismo alemão. Prette aponta, por exemplo, a influência da 

máscara ritual da tribo da Costa do Marfim do século XIX sobre a pintura Les 

demoiselles d’Avignon (Fig. 8), de Pablo Picasso. A visita ao museu etnográfico no 

Palais du Trocadéro em Paris marcou profundamente o pintor e inspirou-o a compor 

a referida obra.  Les demoiselles d’Avignon, considerada precursora do cubismo, 

introduz “sinais completamente novos nos parâmetros da pintura ocidental” 

(PRETTE, 2009, 315): 

 
É principalmente nas figuras que se nota a forte influência dos caracteres da 
arte tribal: construção dos corpos em grandes blocos, esquematização das 
várias partes do corpo, deformação dos rostos, que não têm mais nada da 
beleza clássica. Os corpos estão dispostos em um espaço sem 
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profundidade, em posições antinaturais, contorcidas, sem relação entre si. 
São apenas formas que se encaixam umas nas outras (Ibid, p. 315). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demoiselles d’Avignon é também considerada o marco do início do 

movimento modernista. Nela, Picasso parece revisitar as formas de representação 

do nu feminino do passado para desconstruí-las e, por conseguinte, reconstruí-las 

de modo fragmentado. Picasso rompe, também, com as técnicas tradicionais de 

perspectiva utilizadas desde o século XV, não sendo mais possível encontrar, nessa 

obra, as noções clássicas de harmonia e beleza.  

Fig. 8 – Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, (1907). 
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Outro dado importante sobre Les demoiselles d’Avignon, é que, nessa 

pintura, o pintor espanhol encontra uma solução dialética entre a escultura negra e a 

cultura europeia, demonstrando que: 

 
[...] a arte é a única atividade que extrai suas forças propulsoras deitando 
raízes vitais em toda a história da humanidade [...], e que, portanto, é a 
única capaz não só de superar, mas também de resolver concretamente a 
contradição de fundo, o complexo de culpa e de orgulho pelo qual a cultura 
europeia sente necessidade de se contrapor, enquanto humanidade que 
progrediu, a uma humanidade primitiva (ARGAN, 1992, p. 302). 

 

Acreditamos que a ideia de a escultura negra ser considerada arte primitiva 

está fundamentada na descrição feita por Hauser (2003, p. 17) sobre os negros da 

costa ocidental africana, “que praticam a agricultura produtiva, vivem em 

comunidades aldeãs e creem no animismo, são estritamente formalistas e possuem 

uma arte abstrata e geométrica, como a do homem neolítico”. 

Sobre a deformação expressionista, Argan (1992, p. 240) argumenta que 

essa característica em alguns artistas chega a ser “agressiva e ofensiva [...], não é 

deformação ótica: é determinada por fatores subjetivos (a intencionalidade com que 

se aborda a realidade presente) e objetivos (a identificação da imagem com uma 

matéria resistente ou relutante)”. O autor (1992, p. 240, grifos do autor) acrescenta 

que “a poética expressionista, que, no entanto, permanece sempre 

fundamentalmente idealista, é a primeira poética do feio: o feio, porém, não é senão 

o belo decaído e degradado”. 

Quanto às referências literárias, entre os autores que exerceram influências 

nos artistas expressionistas, está Dostoiévski. Conforme Cláudia Valladão de Mattos 

(1996, p. 99), “a descrição psicológica de problemas religiosos também ocupavam, 

em grande escala, a geração expressionista”, sendo “possível perceber [...] uma 

identificação com a ideia da necessidade de um renascimento espiritual da 

humanidade defendida nos romances de Dostoiévski”. Segall não foi o único artista 

expressionista a ilustrar textos do autor russo, sendo a xilogravura O idiota (Fig. 9), 

de Erich Heckel, um exemplo disso: 
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Essa cena retrata o reencontro da personagem principal, o príncipe Míchkin, 

com seu inimigo Rogójin, diante do corpo inerte de Nastássia, cujo amor foi a causa 

de disputa entre eles. Notamos o arrependimento de Rogójin pelo assassinato da 

amada, porque a personagem sentada no chão à direita exibe um gesto de 

contrição, tristeza e dor. Já Míchkin fica em estado de entorpecimento ou de inércia 

moral, o que pode ser observado na expressão do rosto vazio de emoções e dos 

olhos estatelados, alheios do mundo, bem como na inclinação do corpo voltado para 

trás da personagem sentada no chão à esquerda. O artista recria o desfecho do 

romance de Dostoiévski: o conflito sentimental sem resposta diante do mal, do ódio 

e do rancor. 

 
 
 
3.2 A produção de Lasar Segall  
 
 

Lasar Segall (1891-1957) nasceu em Vilna, capital da Lituânia, mais 

especificamente sob o domínio da Rússia czarista. Seu pai era escriba da Torá, lei 

judaica contida nos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, cujo texto é 

utilizado em cerimônias religiosas nas sinagogas. Aos 15 anos, Segall vai para 

Fig. 9 – Erich Heckel, O idiota (1919). 
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Berlim para continuar sua formação artística e, em 1910, muda-se para Dresden 

onde frequenta a Academia de Belas Artes (MUSEU LASAR SEGALL, 2011, online).  

Segall fez parte da segunda geração dos expressionistas em Dresden. 

Algumas de suas obras, entre elas a litografia Menino cego (1919) e a xilogravura 

Viúva (1919), fazem parte do álbum O Grupo Secessão de Dresden (1919), 

publicado em 1920, ao lado de obras de Otto Dix e Eugen Hoffman, entre outros. 

Eternos caminhantes (1919), considerada emblemática do início de sua carreira, 

contém algumas características notadamente expressionistas, tais, como, a 

angulosidade e a deformação exacerbada (Fig. 10). A deformação dos traços pelo 

artista visa transformar os objetos naturais em caricaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A angústia, considerada, muitas vezes, a marca do espírito do tempo 

moderno, pode ser observada nessa obra do período expressionista de Segall, que, 

por ter vivido as inquietações e a turbulência do entre-guerras, acabou exilando-se 

no Brasil. O tema de Eternos caminhantes é a condição dos emigrantes, seres 

humanos perdidos e perplexos que vagam pelas cidades alemãs. Também podemos 

observar, nessa obra, a influência da arte primitiva na representação das cabeças 

plasmadas como as máscaras rituais da África e da Oceania. 

Fig. 10 – Lasar Segall, Eternos caminhantes (1919). 
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Lasar Segall também fez parte do movimento artístico “Nova Objetividade”. 

Podemos constatar, no quadro Interior de pobres II (Fig. 11), a preocupação com a 

pobreza, a fome e ceticismo diante da dura realidade enfrentada por uma Alemanha 

derrotada e fragilizada após a Primeira Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa obra, podemos observar a influência do cubismo e da geometrização, 

além da rejeição do conceito de beleza e harmonia estabelecido pela tradição. Os 

traços distorcidos e os olhares perdidos retratam o sofrimento e a desolação de 

pessoas que, mesmo diante da morte (corpo de mulher deitada na cama), parecem 

vivenciar somente o torpor. 

Com a chegada de Hitler ao poder, foi realizada uma exposição com obras 

expressionistas consideradas subversivas e representativas de uma ameaça à 

estrutura moral e social da sociedade alemã. Tal exposição, intitulada Arte 

Degenerada, aconteceu em Munique, no ano de 1937, tendo sido autorizada por 

Joseph Goebbels, ministro da propaganda durante o Nazismo. “A instalação 

enfocava temas que ligavam arte moderna com degeneração moral, racial, 

psicológica e física, com o intuito de parodiar e desestabilizar seu reivindicado status 

Fig. 11 – Lasar Segall, Interior de pobres II (1921). 
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cultural” (BEHR, 2000, p. 73). Três pinturas (entre elas, Eternos caminhantes) e sete 

gravuras de Lasar Segall foram incluídas nessa exposição.  

Após esse período de rejeição na Alemanha, a produção de Lasar Segall 

recebeu, e ainda recebe, o reconhecimento do público e da crítica. Dentro do 

movimento expressionista, Segall é o defensor do “humano na arte” com o objetivo 

de criar “uma atmosfera espiritual comum” (apud BECCARI, 1984, p. 270). 

Procuraremos observar, nas litografias que serão analisadas a seguir, como essas 

características de Segall e sua defesa pela “causa maior da humanidade” estão 

refletidas na leitura que o artista fez da obra de Dostoiévski. 

 

 

4 ANÁLISE 

4.1 Os traços estéticos do álbum Der Sanften 
 

O álbum Der Sanften, com as cinco litografias inspiradas na novela Uma 

criatura dócil, de Dostoiévski, pode ser encontrado na publicação A gravura de 

Segall (1988). O álbum foi publicado em 1918, com texto de Will Grohmann (1887-

1972), historiador de arte e crítico alemão. Os títulos das litografias foram dados por 

Grohman, que também sugeriu uma sequência. Sobre a obra de Segall, o crítico 

(1918 apud BECCARI, 1988, p. 149) comenta: 

 
Os elementos da expressão gráfica, que em Segall tendem sempre a levar 
vida própria, capitulam e se fundem à melodia dolorosa de uma tragédia 
humana compartilhada. Essa agregação de sentimentos que convergem 
para a forma faz do encontro dos dois russos um todo inesperado. A 
concisão final de Dostoiévski mostra-se mais decidida, mais transparente 
nas folhas de Segall. 

 

O caráter trágico da novela de Dostoiévski é revelado nas litografias que 

foram carregadas por Segall de forte teor emotivo. Foi durante a primeira fase de 

sua obra expressionista (1916-1918) que o artista produziu o álbum com as 

litografias inspiradas em Uma criatura dócil. A pintura expressionista do século XX, 

segundo Donis A. Dondis (2007, p. 171), “usa o exagero propositalmente, com o 

objetivo de distorcer a realidade” e “busca provocar a emoção, seja religiosa ou 

intelectual”. E acrescenta que “onde quer que exista, o estilo ultrapassa o racional e 
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atinge o místico, uma visão interior da realidade, saturada de paixão e intensificada 

pelo sentimento” (Ibid, p. 171). 

A obra de Lasar Segall desse período, além de pertencer ao Expressionismo, 

também sofre a influência do cubismo, movimento artístico modernista que dá 

prevalência à estrutura e à geometria. Vera d’Horta Beccari (1988, p. 10) afirma que 

“Segall é entre os expressionistas o artista da ordem e da reflexão” e que, “como os 

cubistas, organiza suas personagens em formas geométricas animadas”. Sobre as 

gravuras, a autora escreve que “as cinco litografias do álbum Der Sanften (1917), 

inspiradas no conto de Dostoiévski, talvez sejam o auge dessa abstração da figura e 

da exploração expressiva das formas geométricas” (Ibid, p. 10).  

As principais características das litografias de Segall são a presença de 

elementos cubistas, a centralização da figura, o caráter simbólico e o monocronismo. 

Sobre esta última característica, podemos acrescentar o comentário de Wassily 

Kandinsky, em Do espiritual na arte (1996), sobre a cor preta que parece resumir o 

sentido da litografia No leito de morte, e ainda, relacioná-la com a cena final da 

novela de Dostoiévski: “Como um ‘nada’ sem possibilidades, como um ‘nada’ morto 

após a morte do sol, como um silêncio eterno, sem futuro, sem a esperança sequer 

de um futuro, ressoa internamente o preto. [...] “ (p. 96). 

De acordo com Cláudia Valladão de Mattos (1996, p. 96-97), uma outra 

característica das gravuras é determinada pela admiração que Segall nutria pela arte 

egípcia durante esse período expressionista, pois ele buscava “equilíbrio e 

contenção nas formas, inspirando suas gravuras na arte egípcia e dando a elas um 

caráter hierático e ‘hieroglífico’”. Além disso: 

 
As gravuras de Uma criatura dócil parecem situar-se, assim, entre uma 
representação direta da realidade e as convenções de uma linguagem 
escrita... O impacto afetivo da imagem sobre o observador (efeito muito 
explorado pelos expressionistas), dá a elas um caráter de “código” a ser 
decifrado (MATTOS, 1996, p. 100). 

 

A arte egípcia é uma arte sacra dedicada principalmente à representação das 

principais divindades da antiga religião egípcia e à decoração das tumbas de faraós 

e seus familiares (PRETTE, 2009, p. 126). Francesca Español (1992, p. 19) aponta, 

no entanto, que há uma intencionalidade mágica nas cenas que decoram essas 

tumbas: “através da semeadura e da colheita dos grãos, do preparo do pão, seria 

possível sobreviver no além”. Sobre o afastamento do naturalismo por parte da arte 
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oficial no Egito antigo, a autora (Ibid, p. 21) explica que “as imagens para serem 

instrumentos mágicos eficazes, não deviam reproduzir a aparência transitória das 

coisas, mas sua essência, o que nelas havia de perene”. 

No caso das gravuras de Segall, “a economia de traços e de formas, a 

estilização do desenho desterritorializa o conteúdo semântico da imagem do plano 

do concreto e lança-a para o abstrato, o enigmático, o que se apresenta para ser 

decifrado” (ALVAREZ, 2012). Procuraremos, portanto, decifrar as litografias 

relacionando-as com o texto de Dostoiévski na análise a seguir. 

 

 

4.2 As litografias em diálogo com Uma criatura dócil 
 

A primeira litografia recebeu o título de A caminhante (Fig. 12). Podemos 

observar, nessa litografia, algumas características da personagem descrita pelo 

marido no primeiro capítulo de Uma criatura dócil, intitulado “Quem era eu e quem 

era ela”. Na narrativa de Dostoiévski, a voz do sujeito marido é privilegiada em 

detrimento do ponto de vista do sujeito mulher, sendo, pois, que, por meio da fala 

dele, acompanhamos a construção de sua autoconsciência e obtemos a imagem da 

esposa por ele construída. Sendo assim, a voz e o mundo da mulher são 

incorporados pelo monólogo interior do marido, ou seja, apenas como objeto do 

discurso deste. Como exemplo, temos: “Ela era tão franzina, loirinha, mais para alta 

do que baixa, sempre desajeitada no trato comigo, parecia perturbar-se...” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 12).  

No início da narrativa, a moça, que tem apenas dezesseis anos, é uma 

criatura amedrontada que procura uma saída para sua situação de desamparo. Ela 

perdera os pais e morava como empregada na casa de duas tias que a oprimiam. 

Em uma tentativa de mudar sua sorte, faz publicar anúncios no jornal, mas sem 

conseguir emprego: “[...] já estava chegando à beira do desespero, até mesmo ‘sem 

ordenado, pela comida’. Não, não encontrou trabalho!” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 

15).  Assim, ela penhora alguns objetos, dentre os quais, o de maior valor afetivo: a 

imagem da Virgem e o Menino. A única esperança que a jovem tem é sua fé em 

Maria e, mais tarde, a proposta de casamento feita pelo penhorista. 
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Na litografia, linhas e manchas em diagonal formam uma estrada ou caminho.  

Segall representa a figura feminina no centro disposta de maneira diagonal em uma 

postura de fragilidade e de alguém que está sob alguma ameaça: “E assim foi, no 

terceiro dia ela chega, muito pálida, perturbada – eu percebi que alguma coisa tinha 

lhe acontecido em casa, e de fato acontecera” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 16).  A 

maneira inclinada com que a figura está situada transmite a ideia de que ela 

caminha sem saber que direção tomar. As linhas que se prolongam na diagonal, 

para a direção inferior, parecem limitar o campo de visão de seu horizonte, 

impedindo uma maior amplitude das possibilidades de ver e de ser. Donis A. Dondis 

(2007, p. 60) declara que a direção diagonal é “a força direcional mais instável, e, 

consequentemente, mais provocadora das formulações visuais” e que “seu 

significado é ameaçador e quase literalmente perturbador”.  

Os traços do rosto que apontam para baixo e os olhos grandes transmitem a 

ideia de apreensão e angústia. Dondis (2007, p. 58) associa ao triângulo, forma do 

rosto da figura feminina criada por Segall, ação, conflito e tensão. O gesto das mãos 

em frente ao corpo, como que em súplica, cria o efeito de sentido de uma criatura 

desamparada. A obra transmite a ideia de uma figura sozinha, vulnerável e 

dominada pelo medo. Podemos relacionar tanto essa figura e sua busca por uma 

saída quanto a desesperada criatura dócil com “os emparedados” do poema “O 

sentimento dum ocidental” de Cesário Verde: 

 
 

Mas se vivemos, os emparedados, 
Sem árvores, no vale escuro das muralhas!... 
Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas 
E os gritos de socorro ouvir, estrangulados. 

 

Ainda na última estrofe do mesmo poema temos: “A dor humana busca os 

amplos horizontes, / E tem marés, de fel, como um sinistro mar!” (VERDE, 1983, 

online). Esses versos ilustram o mecanismo de sujeição imposto pela ideologia 

dominante, conforme tratado por Louis Althusser em Aparelhos ideológicos de 

Estado (1985). Podemos relacionar esse mecanismo ao desamparo da mulher de 

Uma criatura dócil, bem como da mulher representada na gravura de Segall. 
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Fig. 12 – Lasar Segall, A caminhante, 
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A segunda litografia, Homem e mulher (Fig. 13), representa o marido e a 

esposa no centro do espaço. Algumas linhas representam o chão e a parede, 

situando o casal no ambiente doméstico. O rosto do marido, virado em direção à 

esposa, sua boca aberta e o gesto de sua mão são de alguém que está procurando 

comunicar-se com o outro; no entanto, a expressão cerrada e a testa franzida 

sugerem que essa tentativa de comunicação se dá por meio da opressão. A postura 

da esposa, por sua vez, é de desconfiança e desafio: seus olhos estão voltados para 

a direção oposta à do marido e sua mão está posicionada sob o queixo, gestos que 

simbolizam oposição à voz que domina.  

Conforme apontado anteriormente, Segall utiliza a forma geométrica na construção 

das figuras, característica do cubismo. Contudo, essa representação da figura 

feminina é diferente da representação anterior, pois, nesta, os traços que formam 

várias arestas e ângulos transmitem a ideia de agressividade: a figura de uma 

criatura ingênua e frágil cede, portanto, lugar ao posicionamento de confronto. O 

marido, em Uma criatura dócil, observa que “havia um sorriso sarcástico” nos lábios 

da esposa (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 39) e que: 

 
[…] durante as últimas semanas, o seu caráter já não parecia mais 
absolutamente o mesmo, pode-se dizer até que andava virado do avesso: 
dera lugar a uma criatura impetuosa, agressiva, não vou dizer descarada, 
mas desvairada, que estava atrás de confusão (Ibid, p. 42). 

 

Podemos observar, no percurso narrativo, as etapas do processo de 

repressão por parte do protagonista até chegar ao silenciamento da voz da mulher. 

Primeiramente, ele a trata com frieza: “o mais importante é que ela, já bem de início, 

por mais que tentasse se conter, atirava-se para cima de mim com amor [...]. Mas eu 

arrefecia todo esse enlevo, no mesmo instante, com um balde de água fria” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 28). O marido afirma, também, que a levara para casa 

com severidade (Ibid, p. 28). Em seguida, declara que havia recorrido ao orgulho e 

falava como que em silêncio (Ibid, p. 29). Em outro momento, ele diz: “Lembro-me 

de que ela, então, ficava lançando olhares dissimulados para mim; eu, assim que 

percebi, intensifiquei o silêncio. É verdade, fui eu a fincar pé no silêncio, e não ela” 

(Ibid, p. 34). Sendo assim, o marido procura estabelecer a posição de dominação na 

relação do casal: ao amor da esposa, ele responde com severidade e frieza, com o 

objetivo de submetê-la a seu controle. 
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O início do conflito foi marcado pela insatisfação do marido em relação ao 

modo como a esposa lidava com os negócios da caixa de penhor: “a juventude, por 

exemplo, despreza o dinheiro, e eu já de cara fiz finca-pé no dinheiro […]. Fiz 

tamanho finca-pé que ela começou a ficar mais e mais calada” (DOSTOIÉVSKI, 

2009, p. 29). Mais adiante, ele diz “declarei-lhe então que o dinheiro era meu, que eu 

tinha o direito de ver a vida a meu modo […]” (Ibid, p. 40, grifos do autor), ao que a 

esposa reage: “[…] de repente começou a espernear na minha frente; […] parecia 

um bicho pronto para o ataque. […] declarei sem rodeios que dali em diante 

dispensaria sua participação em meus negócios. Ela riu na minha cara e saiu de 

casa” (Ibid, p. 40). Notamos aqui, o estabelecimento da ordem de acordo com o 

universo do marido, ou seja, os seres (caixa de penhores e esposa) são fixados no 

seu espaço, sob seu domínio. Já o modo de ver a vida por parte da esposa parece 

ser o de querer participar do mundo do marido. 

Na opinião do marido, o que houve por parte da mulher foi “revolta e 

insubordinação”: “Sim, esse rosto dócil ia se tornando mais e mais insolente” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 34). A esposa rebela-se quando sai de casa: “Acontece 

que ela não tinha o direito de sair de casa. Sem mim, ela não podia ir a lugar 

nenhum, tinha sido esse o nosso trato ainda quando éramos noivos” (Ibid, p. 40). 

Outro ato de rebeldia seu se refere ao dia em que marcou um encontro com um 

oficial que havia demonstrado interesse por ela. Ao tomar ciência desse ato, o 

marido planeja flagrar os dois no local do encontro; depois de escutar, por um 

tempo, a conversa de ambos, ele os interrompe e desafia o inimigo que, após 

recusar o confronto, faz com que o marido saia com sua esposa. E, apesar de a 

mulher ter demonstrado indignação diante das insinuações do oficial, o marido 

manteve sua postura severa, como demonstra o trecho a seguir: 

 
[…] fizemos todo o trajeto até em casa sem pronunciar palavra. Eu a 
conduzia pela mão e ela não opunha resistência. Ao contrário, estava 
terrivelmente impressionada, mas só durante o caminho. Ao chegarmos em 
casa, sentou-se numa cadeira, cravando os olhos em mim. Estava 
terrivelmente pálida; […] já me olhava com um ar solene e grave de desafio 
e acho que nos primeiros instantes estava seriamente convencida de que 
eu ia matá-la com o revólver (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 47). 
 
 

O terceiro ato de rebeldia da jovem acontece quando ela encosta um revólver 

na têmpora do marido enquanto este parecia dormir; na realidade, ele estava 

acordado e esperava ver o que ela iria fazer: “Minha consciência, nesse meio-tempo, 
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entrava em ebulição; os segundos passavam, o silêncio era mortal; ela ficou o tempo 

todo em pé, curvada sobre mim – e de repente estremeci de esperança! Abri 

rapidamente os olhos. Ela já não estava no quarto” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 52). A 

partir desse acontecimento, ele conclui que “ela tinha sido vencida para sempre!” 

Ibid, p. 52). Após esse incidente, o marido sai para comprar uma cama para a 

esposa: “Ela deitou-se em silêncio em sua nova cama: o casamento estava desfeito, 

‘ela fora vencida, mas não perdoada’” (Ibid, p. 53). Essa decisão evidencia que a 

esposa havia ficado emocionalmente fragilizada – “durante a noite veio o delírio e, 

pela manhã, a febre. Passou seis semanas de cama” (Ibid, p. 53) – rendendo-se ao 

perceber que não havia possibilidade de igualdade entre os gêneros. 

Aliás, o tema da submissão feminina, na novela Uma criatura dócil, pode ser 

depreendido em uma referência ao economista inglês John Stuart Mill, autor de A 

submissão da mulher (1869):  

 
Permitam-me, senhores: eu sabia que uma mulher, e ainda mais de 
dezesseis anos, não pode fazer outra coisa a não ser submeter-se 
completamente a um homem. Não há originalidade nas mulheres, ou seja, 
isso é um axioma […]. O que é então que jaz na sala: a verdade é a 
verdade, neste caso o próprio Mill não poderia fazer nada! Uma mulher que 
ama […] endeusa até mesmo os vícios, até mesmo os crimes do ser 
amado. […] Isso é magnânimo, mas não é original (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 
36).  

 

A personagem retoma o pensamento de Mill que argumenta que, na era 

moderna e em todos os lugares, pelo menos na Grã-Bretanha, pessoas estavam 

sendo libertas das algemas impostas pelos costumes e regulamentos 

desnecessários, sendo que somente as mulheres continuavam presas a um certo 

papel, pois, na realidade, a sociedade educava-as para se subjugarem (WILSON, 

2012, online, tradução nossa). 

Pierre Bourdieu (2010, p. 47) explica que “a violência simbólica se institui por 

intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante 

[...]”, havendo, portanto, uma “lógica paradoxal da dominação masculina e a 

submissão feminina que pode ser classificada ao mesmo tempo de espontânea e 

extorquida” (Ibid, p. 50, grifos do autor). O estudioso (Ibid, p. 55) conclui que: 

 
O princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema mítico-ritual 
ratifica e amplia, a ponto de fazer dele o princípio de divisão de todo o universo, 
não é mais que a dissemetria fundamental, a do sujeito e do objeto, do agente e 
do instrumento, instaurada entre o homem e a mulher no terreno das trocas 
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simbólicas, das relações de produção e reprodução do capital simbólico, cujo 
dispositivo central é o mercado matrimonial, que estão na base de toda ordem 
social: as mulheres só podem aí ser vistas como objetos [...]. 
 

 

A novela de Dostoiévski expõe exatamente esse “princípio da inferioridade e 

da exclusão da mulher” de que fala Bourdieu. A sociedade da época de Dostoiévski 

reforçava essa condição por meio do casamento, e Uma criatura dócil evidencia bem 

essa questão, já que o marido via a jovem esposa como objeto, sendo bastante 

severo ao querer moldá-la. Podemos, dessa maneira, relacionar o gesto de 

opressão do homem e o posicionamento de oposição da mulher na gravura de 

Segall com a dominação do homem e a submissão da mulher na novela de 

Dostoiévski: essa associação revela o orgulho, a frieza e a desigualdade, 

características que marcam o relacionamento do casal em Uma criatura dócil.  

Assim como a diferença entre os gêneros e a opressão inscritas na obra de 

Dostoiévski dialogam com o seu contexto, o mesmo ocorre com as litografias 

publicadas, como vimos, em 1917, que ainda sob o signo da Primeira Grande 

Guerra, traduzem a violência e a penúria de uma época. 
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Fig. 13 – Lasar Segall, Homem e mulher, litografia (1917). 
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Na novela, como já se sabe, a personagem esposa é construída pela 

consciência do marido, podendo-se, porém, notar algumas interferências de seu 

discurso: trechos com diálogo expresso, palavras, acentos e ressalvas, ou seja, 

traços externos, próprios da jovem. Contudo, a voz dela acaba sendo gradualmente 

silenciada ao longo da história, sendo por nós percebida por meio do discurso do 

esposo:  

 
Agora sua cançãozinha estava tão fraca! Oh, não é que fosse melancólica, 
era uma romança qualquer, mas era como se em sua voz houvesse alguma 
coisa partida, entrecortada, como se sua vozinha não conseguisse se 
dominar e como se a própria cantiga estivesse doente (DOSTOIÉVSKI, 
2009, p. 69). 

 

 Notamos, nesse trecho, que o espírito da mulher está quebrantado. Após o 

episódio do revólver, o marido revela o comportamento de resignação e indiferença 

dela. Ele passa a querê-la de volta e procura desesperadamente salvar o 

casamento: “[…] e continuei balbuciando para ela que a amava, que não me 

levantaria, ‘deixe-me beijar o seu vestido… e adorá-la assim por toda a vida…’” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 72). “Beijar o vestido” e “adorá-la” são índices de uma 

relação religiosa comumente encontrada na cultura ocidental: o culto marial, 

conforme já mencionado no capítulo anterior. Podemos relacionar esses índices, 

também, à ideia do “eterno-feminino”, ou seja, à idealização da mulher, tal como em 

Beatriz, a intercessora no paraíso católico-medieval de Dante. 

A esposa, no entanto, assusta-se: “[…] e de repente ela se desfez em pranto 

e começou a tremer; era o início de um terrível ataque histérico” (DOSTOIÉVSKI, 

2009, p. 72). Passada a crise, o marido propõe que eles vendam tudo e façam uma 

viagem para começar uma vida nova: “a primavera, Boulogne! Lá está o Sol, lá está 

o nosso novo Sol […]” (Ibid, p. 76). Antes, o marido falara em “seu” modo de ver o 

mundo. Agora, ele fala em “nosso novo Sol”, marcando uma mudança de 

posicionamento. 

Em momento mais avançado na narrativa, a esposa pede perdão ao marido: 

“[…] começa a me dizer que era uma criminosa, que ela sabia disso, que seu crime 

a havia torturado durante todo o inverno e ainda hoje a torturava… que ela apreciava 

muito a minha generosidade…” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 79). Propõe ser uma 

esposa fiel e respeitá-lo, o que evidencia sua resignação ao controle do marido. No 

entanto, o desejo de libertar-se do aprisionamento e de alcançar outra vida não 
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desaparecem, e a esperança de salvar-se por meio do transcendente, da fé no 

socorro divino leva a mulher à busca por alívio: primeiramente, ela reza em frente à 

Virgem e o Menino, atirando-se, em seguida, pela janela com a imagem apertada 

contra o peito.  

Na gravura Oração (Fig. 14), vemos a figura feminina ajoelhada ao centro. Os 

olhos fechados e a cabeça voltada para baixo parecem indicar sentimento de 

prostração. Como sugere o título, a esposa está em posição de prece. Vemos aqui o 

sentimento de incerteza, mas, ao mesmo tempo, de procura por uma solução para 

seu conflito. 

A oração implica a consciência da precariedade e da limitação humana em 

agir sobre a realidade mundana. Desse reconhecimento, o sujeito que ora busca na 

prece uma saída para o enfrentamento do problema que se lhe apresenta. Podemos 

dizer que do ato anterior à oração à efetuação da mesma, dá-se a transição do 

terreno para o transcendente. Deste plano, metafísico, o sujeito sai orientado para 

atuar no mundo, ou seja, com um direcionamento para sua existência. 

Como vimos anteriormente, os escritos de Dostoiévski são influenciados pela 

crença do autor nos “ideais cristãos desenvolvidos dentro do espírito popular russo” 

(CHOSTAKOWSKY, 1948, p. 231), ou seja, o autor russo acreditava na profunda 

devoção de pessoas simples, tais como a esposa de Uma criatura dócil, que tirava 

forças da fonte espiritual para enfrentar a dura realidade de sua existência. 
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Fig. 14 – Lasar Segall, Oração, litografia (1917). 
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Após a morte de sua esposa, o marido, que antes demonstrara 

comportamento orgulhoso e frio, agora se sente profundamente solitário e oprimido 

pelo vazio deixado: “... pois é, por enquanto ela está aqui, ainda está tudo bem: 

venho olhá-la a cada instante; mas amanhã será levada, e como é que irei me 

arranjar sozinho?” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 11). O marido demonstra, também, 

arrependimento diante da perda: “Cega, cega! Está morta, não pode ouvir! Você não 

sabe com que paraíso eu a teria cercado. O paraíso estava em minha alma, eu o 

teria plantado ao seu redor! (Ibid, p. 87). 

Segundo Cláudia Valladão de Mattos (1996, p. 98), as gravuras Duas 

cabeças (Fig. 15) e Leito de morte (Fig. 16) relacionam-se aos acontecimentos após 

o suicídio da personagem esposa: as litografias “detém o caráter trágico da novela 

de Dostoiévski, expresso na trajetória do penhorista, que compreende o significado 

de seus atos tarde demais”. Aristóteles utilizou o termo anagnorisis, palavra do 

grego que significa “reconhecimento”, “para se referir à tomada de consciência por 

parte do herói trágico de um erro que ele próprio teria cometido num passado mais 

ou menos remoto e que o terá conduzido à perdição presente” (LOPES, 2010, 

online).  

Assim como acontece o reconhecimento (a passagem do ignorar para 

conhecer) em Édipo Rei, de Sófocles, a anagnorisis também acontece para o herói 

de Uma criatura dócil: “Mas uma venda pendia diante de meus olhos e cegava a 

minha mente. Uma venda terrível e fatídica! Como foi que, de repente, ela caiu dos 

meus olhos e eu, de repente, recuperei a visão e compreendi tudo!?” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 65). 

Na litografia Duas cabeças, vemos a representação da cabeça do marido 

posicionada verticalmente, com os olhos fixados na esposa, e a cabeça da esposa 

em posição horizontal, com os olhos fechados. A deformação dos traços do rosto do 

marido foi levada ao extremo, algo quase monstruoso, tornando-o mais escuro e 

sombrio. A linguagem do rosto dele transmite angústia, enquanto a do rosto da 

esposa, serenidade.  

De acordo com Argan, a condição humana para os expressionistas alemães é 

a do anjo caído. O autor (1992, p. 240) refere-se a um duplo movimento: “queda e 

degradação do princípio espiritual ou divino que, fenomenizando-se, une-se ao 

princípio material; ascensão e sublimação do princípio material para unir-se ao 

espiritual”.  
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O marido descreve seu momento de anagnorisis da seguinte forma: “[...] não 

foram nem o pensamento nem a suspeita, mas simplesmente uma veia que, de 

repente, começou a latejar, uma veia amortecida que começou a vibrar, reanimando 

e iluminando toda a minha alma embrutecida e o meu orgulho diabólico” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 65). O reconhecimento está relacionado à esfera do que 

está adormecido, nas trevas, do diabólico, porque inquieta e atormenta, em direta 

relação com que ilumina, aclara para outra percepção do mundo. 

Portanto, a representação do embate interior do “homem no limiar” em 

Dostoiévski, de que fala Bakhtin, encontra uma correspondência na representação 

pictórica do Expressionismo de Segall, mediante o mundo de tensão contido na 

expressão do marido. Como conclui Argan (1992, p. 240), “esse conflito ativo 

determina o dinamismo, a essência dionisíaca, orgiástica e ao mesmo tempo trágica, 

da imagem e seu duplo significado de sagrado e demoníaco”, de anseio da busca da 

verdade de si e da resistência humana em não aceitar essa verdade, por vir 

impregnada, neste caso, da força da tragédia. 
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Fig. 15 – Lasar Segall, Duas cabeças, litografia (1917).	  
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Na gravura No leito de morte, vemos o casal dentro de um ambiente interno 

representado por algumas linhas. A esposa está posicionada horizontalmente sobre 

algum móvel, estando o marido sentado no chão, com as mãos juntas à frente de 

seu corpo, posição que exprime prostração. O rosto da esposa, cujos traços 

representam apenas os olhos fechados, transmite placidez, ao passo que o rosto do 

marido, marcado por linhas verticais na testa, possui um semblante rígido como o de 

uma máscara. Assim, se a figura da esposa transmite tranquilidade, a do marido 

expressa dor. 

Karl Scheibe (1981, p. 68) declara que “a realidade humana é uma realidade 

elaborada”. Mas qual a realidade por trás das aparências? Ou poderíamos também 

perguntar: Qual a realidade por trás das máscaras? Antes de atingir a realidade, 

resta-nos as incertezas e as ambivalências. 

Retomamos aqui a ideia da ambivalência como uma das características das 

personagens de Dostoiévski. Primeiro, o protagonista de Uma criatura dócil condena 

a esposa: “Oh, como é terrível a verdade na terra! Essa pérola, essa criatura dócil, 

essa criatura celestial era uma tirana, a insuportável tirana da minha alma, meu 

algoz!” (DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 37). Em seguida, ele condena a si mesmo: 

 
Os senhores acham que eu não a amava? Quem pode dizer que eu não a 
amava? Vejam, há uma ironia nisso, uma perversa ironia do destino e da 
natureza! Nós somos malditos, a vida dos homens em geral é maldita! A 
minha, em particular! Pois agora compreendo que devo ter cometido algum 
erro! (Ibid, p. 38).  

 

A personagem transita do plano da imputação da carga negativa (a tirania) 

sobre a esposa, para o reconhecimento da culpa. Além disso, a personagem vai do 

plano da elevação da imagem feminina, da sua sacralização, a seu rebaixamento 

quando a classifica de seu “algoz”. 

Outro elemento da composição é “a insinuação de um crucifixo no canto 

superior direito da gravura” (MATTOS, 1996, p. 99). Segundo a autora (Ibid, p. 99), 

“Segall interpretava Dostoiévski dentro da tendência dominante da recepção 

expressionista desse autor”, e o autor russo “chamava em seus romances por uma 

‘ressurreição’ do espiritual no Homem, através das bases éticas do cristianismo e da 

Bíblia [...]”. A cruz, para o cristianismo, é o símbolo da redenção e o livramento de 

todo o pecado dos homens por meio da morte de Cristo. Mattos (Ibid, p. 100) 

acrescenta, ainda, que: 
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A novela é revelada aqui em seu sentido alegórico e um paralelo é traçado 
entre a paixão de Cristo e a trajetória da jovem... referência a uma 
simbologia religiosa acentua a aspiração de Segall a formas mais 
“universais”, expressas a nível formal nessas gravuras por uma acentuada 
abstração das figuras. 

 

 

 A gravura No leito de morte representa a cena final da novela Uma criatura 

dócil. Em seu último discurso, o protagonista faz a seguinte afirmação, referindo-se 

ao segundo mandamento de Cristo: “’Homens, amai-vos uns aos outros’” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 88). A seguir, ele faz a indagação: “Quem disse isso? De 

quem é esse mandamento?” (Ibid, p. 88). A imagem de Cristo em Dostoiévski, 

segundo Bakhtin (2010a, p. 110), “[...] afigura-se a ele a solução das buscas 

ideológicas”, sendo “[...] altamente característica a interrogação feita ao modelo ideal 

(como faria Cristo?), ou seja, o posicionamento dialógico interno em relação a Cristo, 

sem se fundir com ele mas o seguindo” (Ibid, p. 111). 

Em suma, podemos afirmar que o caráter trágico da novela de Dostoiévski é 

refletido nas litografias de Segall. Da anagnorisis, o herói passa para a katastrophé, 

ou seja, para seu “desabamento” (BRANDÃO, 1996, p. 43): “A catástrofe é, na lógica 

da tragédia clássica, o evento ou os eventos dolorosos e funestos que acontecem 

em cena, correspondendo a ferimentos ou mortes” (FRANCO, 2012, online). E, a 

partir do sofrimento e do êxtase, “[…] o espírito pode saltar para aquilo que 

subitamente reconhece por trás da máscara” (CAMPBELL, 1992, p. 53). Em outras 

palavras, como nos mostra Bakhtin, é a partir do processo de autoquestionamento, 

da recordação para tentar conhecer a esposa e para se autoconhecer, que o “sujeito 

no limiar” chega à verdade de sua própria consciência. 
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Fig. 16 – Lasar Segall, No leito de morte, litografia (1917). 
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Considerações Finais 
 

 
 Como pudemos observar, os artistas do Expressionismo pregaram um 

“renascimento espiritual” do homem moderno contra uma visão de mundo 

estritamente racionalista, sendo as obras de Dostoiévski uma das fontes onde eles 

foram buscar esse renascimento. A propósito, Lasar Segall foi um desses artistas: 

ele produziu, durante a Primeira Guerra Mundial, litografias inspiradas em uma 

novela do escritor russo intitulada Uma criatura dócil. Talvez a condição de exilado – 

Segall e seus compatriotas tinham sido transferidos para uma outra cidade no 

interior da Alemanha, onde tiveram que permanecer até o final da guerra – e de 

vulnerabilidade diante das autoridades alemãs, bem como a angústia perante os 

efeitos devastadores de uma guerra, tenham levado o artista lituano a identificar-se 

com a tragicidade da novela de Dostoiévki. 

 Um dos aspectos mais importantes da novela em questão é certamente seu 

tema central: um conflito amoroso que desencadeia uma terrível tragédia. Bakhtin 

(2010a, p. 293) declara que “ser significa comunicar-se pelo diálogo. Quando 

termina o diálogo, tudo termina”. É exatamente isso o que acontece com as 

personagens de Uma criatura dócil: quando só resta o silêncio entre eles, o sujeito 

esposa não vê mais nenhuma possibilidade de fuga que não o suicídio; sua morte, 

bem como o sofrimento e a solidão resultantes de sua atitude levam o protagonista 

ao arrependimento e à consciência de que sua vida era uma farsa. Outro aspecto 

relevante da obra é a ambivalência desse protagonista, característica, aliás, típica de 

outras tantas personagens de Dostoiévski: na novela em questão, o marido, ao 

mesmo tempo em que amava a esposa e desejava sua companhia, tratava-a com 

frieza e rigidez. Essa falta de definição e conclusão – próprias da ambivalência – na 

representação das personagens do escritor russo pode ser relacionada ao dualismo 

do Expressionismo, ou melhor, à “ascensão e sublimação do princípio material para 

unir-se ao espiritual” (ARGAN, 1992, p. 240).  

 Esse conflito amoroso entre o marido e sua jovem esposa, em que a voz 

desta é silenciada pela voz dominadora masculina daquele, é representado na 
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litografia Homem e mulher. “Aqui é oportuno assinalar que a ênfase principal, de 

toda obra de Dostoiévski, quer no aspecto da forma, quer no aspecto do conteúdo, é 

uma luta contra a coisificação do homem, das relações humanas […]” (BAKHTIN, 

2010a, p. 53). Vale ressaltar que essa luta contra a reificação encontra 

correspondência com o Expressionismo: “o expressionismo é [...] um só grito contra 

o materialismo, contra o não-espiritual, contra as máquinas, contra a centralização, e 

a favor do espírito, a favor de Deus, a favor da humanidade no homem” (KÜHN, 

1919 apud BEHR, p. 8). 

O processo de tomada de consciência pode ser observado na litografia No 

leito de morte, em que vemos o marido sentado diante do corpo da esposa morta. 

Esse momento corresponde tanto ao início da narrativa, quando o protagonista 

começa a relembrar os fatos, quanto à cena final, quando, arrependido, ele sente o 

peso de sua solidão. “Os homens estão sozinhos na terra, essa é a desgraça!” 

(DOSTOIÉVSKI, 2009, p. 88). Dostoiévski [...] sempre retrata o homem no limiar da 

última decisão, no momento de crise e reviravolta incompleta – e não 

predeterminada – de sua alma” (BAKHTIN, 2010a, p. 69, grifos do autor). Na 

litografia em questão, o rosto do marido foi representado em forma de uma máscara, 

que pode ser tomada como um emblema da dor humana, assim como O grito, de 

Munch, é o emblema da angústia do homem moderno. 

 Sobre o “talento cruel” atribuído a Dostoiévski, Bakhtin (BAKHTIN, 2010a, p. 

60) comenta que o escritor russo submetia suas personagens a uma espécie de 

“tortura psicológica” sem limites com o objetivo de obter delas a palavra de sua 

autoconsciência. Trata-se do “diálogo no limiar” que, com base no diálogo socrático, 

apresenta o herói no momento de crise, em busca da verdade (Ibid, p. 127). 

Podemos relacionar essa característica dos escritos de Dostoiévski a uma das 

técnicas do Expressionismo: a distorção das figuras até o limite possível da 

desfiguração. Segall utilizou essa técnica nas cinco litografias, sendo um dos 

possíveis efeitos de sentido produzidos por essa deformação a transmissão dos 

sentimentos mais íntimos das figuras representadas.  

De acordo com Dondis (2007, p. 171), o “expressionismo usa o exagero 

propositalmente, com o objetivo de distorcer a realidade, sendo, também, “um estilo 

que busca provocar a emoção, seja religiosa ou intelectual”. Dondis acrescenta, 

ainda, que “onde quer que exista, o estilo ultrapassa o racional e atinge o místico, 

uma visão interior da realidade, saturada de paixão e intensificada pelo sentimento”. 
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 Em síntese, em Uma criatura dócil, encontramos a declaração confessional 

de um homem que se encontra no limiar. A autoelucidação dos acontecimentos, por 

meio do solilóquio, serve para “desmascarar a falsidade” e “trazer a verdade à luz”. 

Como conclui o herói de Crime e castigo, de Dostoiévski, diante da sua verdade 

recém-adquirida: “A dialética dera lugar à vida, e na consciência devia elaborar-se 

algo inteiramente diferente” (DOSTOIÉVSKI, 2001, p. 559). 

 As litografias de Segall transmitem o que há de mais profundo e universal na 

novela de Dostoiévski: a dor de uma tragédia humana. Valendo-nos das próprias 

palavras do artista plástico (SEGALL apud BECCARI, 1984, p. 270), “o 

expressionista […] procura instintivamente o humano na arte, que possa criar uma 

atmosfera espiritual comum”. 

 Desse modo, podemos concluir que, nas duas obras em questão, a concisão 

e a intensidade da linguagem utilizada por seus autores fazem com que suas 

personagens expressem seu próprio mundo interior. Como declara Merleau-Ponty 

(2004, p. 111), “A palavra não é um meio a serviço de um fim exterior, tem em si 

mesma sua regra de emprego, sua moral, sua visão do mundo, como um gesto às 

vezes contém toda a verdade de um homem”. 
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