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RESUMO: O presente trabalho se propõe a explanar sobre algumas peculiaridades contidas na
obra �Notas do subsolo�, do escritor russo Fiódor Dostoiévski, com especial atenção ao estudo do
tempo-espaço ou cronotopo, bem como traçar um diálogo entre o mundo ficcional e a vida real na
atual conjuntura da sociedade e dos estados de ser, fazer e estar dos homens no e do subsolo. A
obra �Notas do subsolo� versa sobre a vida de um servidor publico aposentado, o qual narra sua
trajetória cronológica com as idades entre os 20, 40 e 60 anos, isto é posto como cenário para o
monologo interior que o homem do subsolo traz para a reflexão do cotidiano dos seres humanos,
pois, ainda que se tenha, inicialmente, a impressão que fala para si, esta premissa é descartada
nos intervalos dialógicos e polifônicos propostos ao leitor.  É importante destacar que embora se
trate de uma ficção, qualquer leitor facilmente se identificará com o personagem por sua forma de
ser e estar imerso em um contexto, embora dito global, cada vez mais individual e solitário, em
especial,  quando  esse  alcança  a  sua  terceira  idade.  Logo,  as  memórias  postas  não  fazem
referências às memórias do ator, mas a ótica do personagem que expõe sua visão de mundo no
primeiro capítulo da obra, intitulado O subsolo, ocasião que apresenta diversas indagações de
cunho  introspectivo.Ainda  que  compreendamos  que  Dostoiévski,  na  abordagem  de  Bakhtin
(2013): (...) desconcerta o leitor de formação teórica mais ou menos tradicional com uma novidade
tão inusitada como a posição do autor no romance polifônico criado por Dostoiévski. Trata-se da
posição  de  distanciamento  máximo  (unenokhodímost),  que  permite  ao  autor  assumir  o  grau
extremo de objetividade em relação ao  universo  representado e  às  criaturas  que o  povoam
(note-se que, apesar de haver um ou outro traço do próprio Dostoiévisk em algumas de suas
personagens,  nenhuma delas pode ser alter  ego do autor).  (BAKTHIN,  2013,  p.  IX)Igualmente
importante, é a premissa provável que as indagações, revoltas, inquietações, incompreensões e
outras questões vitais  apresentadas na obra tenham sido intencionais,  pois  ao ler  �Notas do
subsolo� se percebe um forte desejo do autor que seus leitores se constituam de uma reflexão
interior e acerca da sua existência terrena.

Palavras-chave: Literatura russa; Discurso romanesco; Poética; Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski;
Irineu Franco Perpetuo.



 O que geralmente é exposto durante “Notas do subsolo”, por meio do narrador-

personagem, também é constato pelo leitor através das suas experiências e sensações. Isto 

parece ser a grande sacada de Dostoiévisk para dizer que somos seres incompletos, infelizes e 

que, em determinado grau ou medida, precisamos do outro para existir, mas para tanto, é 

necessário que nos conheçamos antes de querer ousar conhecer o íntimo dos outros, conhecer 

as particularidades que existem em si e, só depois no outro. 

 “Notas do subsolo” também aguça a curiosidade pela insistente indagação sobre ser e 

estar no mundo. Suas implicações, limites e atrocidades, as quais o ser humano assujeita o 

outro e se submete para alcançar determinado status e promoção social, mantendo-o 

permanentemente nessa condição de subalterno, inferior e incompleto. A ponto de se 

autoafirmar como tal e igual à sociedade o quer, ilustrado em inúmeras frases negativas do 

narrador-personagem.  

Aliás, a palavra “não” e uma grande quantidade de expressões negativas sobre si e 

sobre os seus antagonistas é o que mais há na obra, desde o seu início até o encerramento: 

“Não tenho atrativos.” (p. 7) .... “O autor não resistiu e prosseguiu com elas.” (p. 89). Embora 

esta última frase soe como uma negativa dialógica para com o autor, outro feito muito comum 

em toda a obra, o dialogismo. Não somente com o autor, mas com o leitor, outras 

intertextualidades e polifonias. 

Seguindo os princípios críticos literários, a obra se divide em duas partes: “O subsolo” e 

“A propósito da neve úmida”, sendo a primeira composta por 11 e a segunda por 10 capítulos, 

respectivamente. 

Na primeira são apresentadas as incertezas constantes na e da vida do narrador-

personagem, o que torna percebível o seu desejo de fuga existencial como forma de 

reconhecer que mais nada faz sentido ou tem valor na sua vida, visto que o caos se instalou 

nele, na espécie humana em geral e, consequentemente, na sociedade que estamos inseridos, 

visível a cada momento novo em nossas vidas. 

Na sequência, apresenta os diversos espaços pelos quais o personagem percorreu e as 

memórias que carrega pela vida, como forma de construção das identidades, as quais o 

constituíram ao longo da sua existência. Estas que se intercruzam a interpretação e as 

experiências do leitor. Aquilo que fez e faz sentido, naquilo que o tornou até o presente 

momento e os resultados dos acontecimentos atuais que o constituirá para os dias futuros. 

  

O ESTUDO DO TEMPO-ESPAÇO OU CRONOTOPO EM “NOTAS DO SUBSOLO” 
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 A obra “Notas do subsolo”, cujo narrador, um servidor público aposentado - norteia o 

seu ponto de vista, pensa suas possibilidades e impossibilidades criadoras frente a sua 

condição de protagonista e remete constantemente ao diálogo com o leitor. Podemos, segundo 

Gerard Genette (1972) o classificar como um narrador autodiegético. Embora, vez por outras, 

seja confundido como homodiegético, cuja narração também é na primeira pessoa, mas com 

efeito estético como em O nome da Rosa, de Umberto Eco, ou, em A cidade e as serras, de 

Eça de Queiroz. Nestes dois casos, a primeira pessoa não protagoniza o evento narrado, 

sendo nela apenas mais um personagem. Não é o caso do narrador de “Notas do subsolo” que, 

sendo um narrador em 1ª pessoa, exerce a condição da instância de produtor unilateral de 

discurso, assedia o leitor de maneira que este vai construindo a narrativa a partir das suas 

próprias reflexões. Como em: “Não lhes parece que agora estou me arrependendo de alguma 

coisa diante dos senhores, que estou a lhes pedir perdão?” (p. 8) 

O leitor é convidado a cooperar e ser solidário nas angustias e desabafos relatados pelo 

narrador-personagem. Logo, a organização do tempo, supostamente aleatória, é o tempo 

comum do narrador, do personagem e do leitor.  

Desse modo, a narração ou discurso propriamente dito, de “Notas do subsolo”, através 

do seu narrador-personagem, tem como objetivo conduzir o leitor a uma autoanálise do que 

vem a ser viver e conviver neste mundo quando o fim de toda espécie viva é a morte e, quando 

ser humano, acrescenta-se antes disso, a velhice, o abandono, a solidão e em muitos casos, o 

arrependimento pelos seus (não) feitos. Afinal,  

 

Depois dos quarenta é indecoroso viver, é vulgar, imoral! Quem vive 
além dos quarenta? Respondam-me sincera e honestamente. Pois vou 
lhes dizer quem vive: os tolos e os canalhas. Direi isso na cara de todos 
os anciãos, dos anciãos respeitáveis, perfumados e de cabelos brancos! 
Direi isso na cara de todo mundo! Tenho direito de dizer isso porque eu 
mesmo vou viver até os sessenta. Até os setenta! Até os oitenta! 
Esperem! Deixem-me tomar fôlego! (p. 8) 
 

Desse modo, trata-se de um personagem, cujo eu psicológico tem dimensões 

profundas, amplas e ilimitadas, segundo Ferreira e Herédia (2012). 

Destaca-se que “Notas do subsolo”, apresenta um discurso ou monólogo que perpassa 

pelas memórias, confissões e as pressões psicológicas existentes no drama existencial do 

narrador-personagem, criando no leitor uma postura crítica, questionadora e reflexiva frente às 

adversidades do seu tempo, dado o cunho analítico-filosófico que a obra traz. 

Entenda-se aqui, o discurso como “a atividade linguística nas múltiplas e infindáveis 

ocorrências da vida do individuo.”, conforme Câmara Júnior (1978). Igualmente importante 
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destacar que um único personagem não tem um único discurso. Ele é resultado das interações 

e experiências do autor com outros sujeitos e ambientes que exigirão novos discursos e 

ideologias. Logo, não se pode desvincular totalmente a ficção da realidade.  

A personagem mais elaborada é aquela que traz marcas, individuações, exercem 

inúmeras funções sociais no texto e, portanto, vários discursos oriundos das suas diversas 

máscaras sociais. Nesse sentido, o discurso é uma arena, ou seja, convence-se ou será 

convencido por ele.  

Ainda concernente aos tipos discursivos - graças à genialidade dostoiesvskiana, há 

presença de pelo menos três, conforme Genette (1972), a saber, logo no início da obra: o 

valorativo, o qual implica numa avaliação do narrador sobre algo, alguém e no exemplo a 

algum lugar, como em: 

 

Dizem que o clima de Petersburgo está se tornando prejudicial para mim 
e que, com os recursos insignificantes de que disponho, é muito caro 
viver aqui. Sei de tudo isso melhor do que esses conselheiros e 
protetores experientes e sábios. Mas permaneço em Petersburgo; não 
vou sair de Petersburgo! Não vou sair porque... Ora! Não faz diferença 
nenhuma se vou sair ou não. (p. 8) 
 

O conotativo, graças as constantes referências a outros textos e situações associadas: 

“Eu menti antes, quando disse que era um funcionário cruel. Menti de raiva. Apenas me divertia 

com os solicitantes e o oficial, mas no fundo nunca me tornei mau.”; e, o modalizante, dado o 

emprego excessivo de advérbios temporais, de estado, de negação e modos verbais 

acrescidos das incertezas que o narrador-personagem deixa transparecer sobre si, como 

exemplo desse último: “Mas sobre o que um homem de bem pode falar com mais satisfação? 

Resposta: sobre si mesmo. Então, vou falar sobre mim.” (p. 8-9) 

A relação temporal entre a instância da narrativa e o objeto narrado acontece por 

anterioridade, ou seja, a narração antecede os fatos a que se reportará, configurando-se como 

uma prolepse, ou seja, uma antecipação como veem em: 

 

Vou prosseguir, falando calmamente das pessoas com nervos fortes 
que não compreendem a tal sutileza dos deleites. Esses senhores, em 
alguns casos, por exemplo, embora berrem como touros a plenos 
pulmões, embora, admitamos, isso até lhes traga imensa honra, o fato é 
que, como eu já disse, diante da impossibilidade eles imediatamente 
ficam resignados. A impossibilidade é o mesmo que um muro de pedra? 
Mas que tipo de muro de pedra? Bem, evidentemente, são as leis da 
natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática. Se 
alguém lhe prova, por exemplo, que você descende do macaco, não 
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adianta fazer caretas, aceite-o. Se lhe provam que, na realidade, uma 
gotinha de sua própria gordura deve ser-lhe mais cara do que cem mil 
semelhantes seus, e que nesse resultado serão resolvidos finalmente 
todos os assim chamados deveres e virtudes, bem como os demais 
delírios e preconceitos, aceite também, não há o que se possa fazer, 
pois dois mais dois são quatro – isso é matemática. Tente objetar! (p. 
13) 
 

Nesse sentido, cabe ressaltar que, a função narrativa do narrador se torna evidente em 

toda a obra. Portanto, sendo determinada pela instancia comunicativa do narratário. 

Na categoria tempo, “Notas do subsolo”, apresenta um psedo-tempo recriado pelo 

autor, pois, uma vez sendo caracterizando como um livro que narra às memórias de um 

personagem atribui-se também, a competência dele trafegar no tempo sem a necessidade de 

respeitar uma linearidade, tanto que o personagem, ora se recorda e narra os acontecimentos 

quando tinha seus 24 anos de idade, ora aos 40 e, quando assim o deseja faz a ordem inversa: 

“Faz muito tempo que vivo assim – uns vinte anos. Agora estou com quarenta.” (p. 7); “Naquela 

época eu tinha apenas vinte e quatro anos.” (p. 33). O tempo psicológico está 

permanentemente fixado na memória do homem do subsolo.  

Na subdivisão da categoria tempo: ordem, duração e frequência, apresentada em 

Figures III, por Gerard Genette (1972), poderíamos acrescentar que “Notas do subsolo”, na 

categoria ordem, se constitui de sucessivos acontecimentos e a ordem pseudo-temporal de sua 

distribuição na narrativa se estabelece a partir do uso de anacronias, acronias e silepses 

temporais. 

Podemos constatar como exemplo de anacronias interna, isto porque se sucede durante 

a narrativa principal. É como se ocorresse um acontecimento dentro de outro:  

 

Eu, pelo menos, só recentemente tomei coragem para recordar algumas 
das minhas aventuras passadas, as quais até agora tinha evitado com 
uma certa inquietação. E agora, quando não só recordei, como até me 
decidi a escrevê-las, agora exatamente quero tirar a prova: é possível 
alguém ser inteiramente sincero consigo mesmo e não temer toda a 
verdade? (p. 29-30) 

 
Neste mesmo exemplo é possível detectar ainda o uso analepse ou fleshbck, um 

determinado recuo no tempo evocando fatos para ilustrar o discurso apresentado e prolepse, 

forma de antecipar determinada informação ao leitor, como em;  

 

Eu, por exemplo, não me admiraria nada se, de repente, sem nenhum 
motivo, em meio ao futuro bom senso geral, surgisse um cavalheiro com 
um rosto nada nobre ou, melhor dizendo, com uma fisionomia 
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retrógrada e zombeteira e, de mãos na cintura, dissesse a todos nós: e 
então, senhores, que tal dar um pontapé em todo esse bom senso e 
mandar esses logaritmos para o diabo para que possamos novamente 
viver segundo a nossa vontade idiota? E não acabaria nisso, pois o 
mais lamentável é que ele certamente encontraria seguidores: assim é o 
ser humano. (p. 20-21) 

 
Desse modo, anacronias são resultantes da necessidade de recuar ou antecipar 

informações na categoria tempo para justificar acontecimentos. 

A obra também possui inúmeros exemplos de acronias, oriunda da junção a-(não) e de 

chronos(tempo), ou seja, a não consideração do fator tempo. Como podemos constatar em:  

 

Em suma, tudo se pode dizer da história universal, tudo que possa 
ocorrer à imaginação mais perturbada. Só uma coisa não se pode dizer: 
que ela seja sensata. Os senhores engasgariam na primeira palavra. E 
vejam até o que acontece volta e meia: constantemente aparecem na 
vida pessoas tão corretas e sensatas, tão sábias e amantes do gênero 
humano que assumem como seu objetivo de vida comportar-se da 
maneira mais correta e sensata possível para, por assim dizer, ser uma 
luz para os demais, provando para eles que é possível de fato viver 
neste mundo de maneira correta e sensata. E daí? Sabe-se que muitos 
desses amantes do gênero humano, uns mais cedo, outros mais tarde, 
alguns já no fim da vida, traíram a si mesmos, dando margem a 
anedotas, algumas até bem obscenas. (p. 23-24) 
 

As silepses temporais, enquanto figura de construção, também é um recurso estilístico 

utilizado pelo autor, cuja preocupação nesse instante não é necessariamente com a 

concordância dos termos da frase, mas com as ideias que deseja transmitir aos seus leitores. 

Logo, não se trata de um erro gramatical, mas um recurso usado intencionalmente. Vejamos 

em: 

 

Riam à vontade; aceito qualquer caçoada. Mesmo assim, não direi que 
estou saciado se tenho fome; mesmo assim, sei que não me contentarei 
com um meio-termo, com um zero periódico constante, unicamente 
porque ele existe em decorrência das leis da natureza e existe 
realmente. Não aceitarei como triunfo de meus desejos um grande 
edifício com apartamentos para moradores pobres com contrato por mil 
anos e, para qualquer eventualidade, com a placa do dentista 
Wagenheim na entrada. Destruam meus desejos, apaguem meus 
ideais, mostrem-me alguma coisa melhor, e serei seu seguidor. Talvez 
os senhores digam que não vale a pena meter-se comigo; nesse caso, 
posso responder-lhes da mesma forma. Estamos argumentando 
seriamente, mas, se não quiserem conceder-me sua atenção, não hei 
de me humilhar. Tenho meu subsolo. (p. 26-27) 
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Neste exemplo pode-se ilustrar um caso de silepse de pessoa, cuja intenção é que o 

verbo da frase não faça a concordância esperada com o sujeito expresso, e sim com um sujeito 

oculto na sentença. 

A palavra riam está na terceira pessoa do plural, concordando com a ideia de um “eles” 

oculto, enquadrando o autor da frase entre riam senhores.  

Na categoria duração, a qual se caracteriza pelos movimentos narrativos que envolvem 

a elipse, pausa descritiva, cena e sumário. A obra “Notas do subsolo” apresenta inúmeros 

casos de elipse, caracterizada como uma figura de linguagem e categorizada como uma figura 

de construção tem como objetivo dar maior expressividade ao significado de determinado texto. 

Esta consiste na omissão de um ou mais termos de uma oração, não implicado na sua 

compreensão, uma vez que tais elementos ausentes são facilmente identificados à medida que 

se compreende o contexto do texto. 

 

Levantei-me; ela fez o mesmo e de repente ruborizou-se toda, 
estremeceu, apanhou um xale da cadeira e atirou-o nos ombros, 
cobrindo-se até o queixo. Feito isso, deu novamente um sorriso sofrido, 
corou e olhou para mim de modo estranho. Aquilo era doloroso para 
mim; tive pressa de sair, de desaparecer. (p. 72) 

 
As pausas descritivas são marcadas pela lentidão nas descrições, onde o tempo do 

discurso é infinitamente maior que o tempo da história, como em  

 

Eu sabia que meu discurso era pesado, artificial, livresco mesmo. Em 

suma: de outra forma eu não sabia me expressar, a não ser “como num 

livro”. Mas não estava preocupado com isso, pois sabia, tinha o 

pressentimento de que seria compreendido e de que o próprio estilo 

livresco iria ajudar-me ainda mais. Porém, depois que o resultado foi 

atingido, de repente me assustei. Nunca, nunca eu fora testemunha de 

tamanho desespero! Ela estava deitada de bruços, o rosto enfiado no 

travesseiro ao qual estava abraçada. Seu peito parecia que ia explodir. 

O corpo jovem estremecia em convulsões. Os soluços contidos dentro 

do seu peito pressionavam sua garganta, pareciam dilacerá-la e 

irrompiam de repente com urros e gritos. Então ela enfiou ainda mais o 

rosto no travesseiro: não queria que ninguém ali, nem uma alma viva 

sequer, soubesse do seu sofrimento e do seu pranto. Ela mordia o 

travesseiro, mordeu seu braço até tirar sangue (isso eu vi depois); ou 
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então, agarrando com os dedos as tranças desfeitas, ficava paralisada 

no esforço, contendo a respiração e apertando os dentes. Quis dizer-lhe 

alguma coisa, pedir que se acalmasse, mas senti que não poderia e, de 

repente, senti um calafrio. Quase em pânico, atirei-me, tateando, para 

de alguma forma me arrumar e ir embora. Estava escuro: por mais que 

tentasse, não conseguia terminar logo com aquilo. De repente apalpei 

uma caixa de fósforos e um castiçal com uma vela inteira. Assim que a 

chama iluminou o quarto, Liza deu um pulo, sentou-se e olhou para mim 

com o rosto contraído e um sorriso meio demente, com um olhar que 

não expressava nada. Sentei-me ao seu lado e segurei suas mãos. Ela 

voltou a si, atirou-se para mim, fez menção de me abraçar, mas não 

teve coragem e ficou calada na minha frente, com a cabeça baixa. (p. 

72) 

 

As cenas são caracterizadas pela intenção de aproximação entre o leitor e a narrativa, 

através dos diálogos dos personagens e suas diversas indagações que circundam toda a obra: 

 

Ele já ia começando a se virar, mas eu o segurei. 
– Escute – gritei. – Aqui está o dinheiro, está vendo?! Está aqui! (Tirei o 
dinheiro da gaveta.) Todos os sete rublos, mas você não vai receber, 
não recebe enquanto não vier com respeito, de cabeça baixa, me pedir 
perdão. Ouviu bem? 
– Isso é impossível! – respondeu ele com uma segurança meio forçada. 
– Mas será assim! – gritei. – Dou-lhe minha palavra de honra que será 
assim! – Não tenho por que pedir perdão ao senhor – continuou ele, 
como se nem notasse meus gritos –, porque foi o senhor que me 
chamou de “carrasco”, e eu posso dar queixa no distrito. 
– Pois vá! Dê queixa! – urrei. – Vá agora, neste minuto, neste segundo! 
Mas você é mesmo um carrasco! Carrasco! Carrasco! (p. 80) 
 

O sumário é caracterizado como sendo uma exposição dos eventos que caracterizam a 

narrativa provocando um afastamento entre leitor, a história e o isolamento ou mantendo a 

privacidade do narrador. 

 

Nem ouvi que naquele instante a porta do vestíbulo de repente se 
abrira, devagar e sem ruído, e uma pessoa havia entrado e ficado ali 
parada, olhando-nos perplexa. Olhei para ela, fiquei petrificado de 
vergonha e corri para o meu quarto. Lá, encostei a cabeça na parede, 
com as mãos agarradas nos cabelos, e fiquei estático nessa posição. 
(p. 80) 
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E quando se trata da categoria frequência, “Notas do subsolo”, apresenta os discursos 

singulativo, repetitivo e o iterativo, típicos das relações de repetições entre narração e história. 

Concernente ao discurso singulativo trata-se de uma modalidade de tratamento da 

frequência temporal, através da qual a narrativa relata uma vez o que aconteceu uma única 

vez, como em “Vão cobri-la às pressas com lama azulada e correrão para o botequim... Aqui 

termina sua memória nesta Terra.” (p. 71) 

O discurso repetitivo, como se anuncia é uma modalidade frequente na obra e surge 

notadamente da inegável intencionalidade estética, como pode contatar com a utilização da 

temática sobre a morte que percorre todo o texto.  

 

No seu leito de morte irá lembrar-se de tudo novamente, com os juros 
que se acumularam todo esse tempo e... (p. 12);  
(...) 
Não se pode garantir, mas talvez todo o objetivo a que o homem se dirige 
na Terra se resuma a esse processo constante de buscar conquistar ou, 
em outras palavras, à própria vida, e não ao objetivo exatamente, o qual, 
evidentemente, não deve passar de dois e dois são quatro, ou seja, uma 
fórmula, e dois e dois são quatro já não é vida, senhores, mas o começo 
da morte. (p. 26) 
(...) 
Sem prestar atenção a nada, fiquei caminhando pela sala e creio que 
falava comigo mesmo. Era como se tivesse sido salvo da morte e 
alegremente sentia isso com todo o meu ser: pois eu ia dar a bofetada, 
sem dúvida eu ia dar a bofetada! (p. 61) 
 

O discurso iterativo é outra constante, o narrador narra uma vez o que aconteceu por 

diversas vezes ao longo do texto. Talvez esta seja uma das grandes sacadas do autor, pois é 

por meio desta modalidade econômica da representação do tempo narrativo, que tende a 

reduzir o relato de acontecimentos diegéticos considerados idênticos no intuito de se insinuar 

implicitamente os efeitos suscitados por certas situações e comportamentos repetidos, a 

exemplo, os posicionamentos de afrontamentos, brigas,  vitimismos e valentias. 

 

Uma noite, ao passar diante de uma pequena taverna, vi pela janela 
iluminada uns senhores brigando perto do bilhar, batendo-se com os 
tacos, e depois vi um deles ser atirado pela janela. Se fosse em outra 
hora, teria sentido asco, mas estava num momento tal, que comecei a 
invejar o senhor que foi atirado pela janela, a tal ponto que entrei na 
taverna, na sala de bilhar. “Quem sabe não me envolvo numa briga e 
também me atiram pela janela?”. (...) Só Deus sabe o que eu não daria 
naquele momento por uma briga de verdade, mais correta, mais 
decente, mais, por assim dizer, literária! Trataram-me como se eu fosse 
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uma mosca. Aquele oficial era alto; quanto a mim, sou baixinho e 
franzino. A briga, aliás, estava a meu favor: bastava protestar e seria 
atirado pela janela. Mas mudei de ideia e preferi... sumir dali, morrendo 
de raiva. (p. 37) 
 

Na categoria espaço, aquela que visa analisar e compreender os locais onde se 

desenrolam as ações da narrativa, “Notas do subsolo” apresenta um espaço bem restrito e 

secundário, isto, de certo modo, propicia ao leitor maior atenção e aprofundamento acerca das 

questões conflitantes que a obra apresenta, ou seja, favorece o envolvimento com as 

inquietações trazidas a baila pelo narrador. 

Nesse sentido, o espaço psicológico da obra cumpre sua função ideológica e simbólica, 

pois a narrativa é feita a partir do quarto do personagem - espaço de reflexão íntima, privativo, 

fechado, onde o encontro consigo é possível e as máscaras não são mais necessárias para o 

fingimento e a acomodação. Este é o espaço caracterizado pelo Modernismo. 

Embora tenhamos os conceitos de tempo e espaço acima isoladamente, Bakhtin (2013) 

o denomina de cronotopo, que significa tempo-espaço, mas de uma maneira mais inter-

relacionadas e não tão dissociadas. Nessa perspectiva, os termos tempo e espaço se fundem, 

constituindo o “(...) cronotopo como uma categoria conteudístico-formal da literatura...” é como 

se 

 

(...) o tempo condensasse, comprime-se, torna-se artisticamente visível; 
o próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do 
enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 
espaço reveste-se de sentido e é medido com tempo. Esse cruzamento 
de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico. 
(BAKHTIN, 2013) 
 

 Desse modo, a ordenação espacial e a sequência temporal é o estabelecimento da 

ordem da narrativa. Logo, contar ou não contar um fato é decisão do narrador que se incumbe 

também de viabilizar estratégias de como ele deve contar. 

 No que tange a “Notas do subsolo”, ressalta-se que, todo ato de narrar à memória está 

no âmbito da valorização à relação do vivido, não se trata da contação da estória a ser vivida, 

mas das seleções tempo-viso-espaciais que decidiu narrar.  

Nesse sentido, o passado inexiste. Apenas o tempo presente existe, o aqui e o agora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A obra “Notas do subsolo” coloca um grande desafio para os escritos e aos leitores do 

século XX, pois propicia um (re)encontro através das suas memórias ao passo que tal 

consciência poderá conduzi-los ao caos. Afinal, a memória parecer revolver (ou não) os 

problemas que afligem o ser humano desde a sua origem. 

 Coloca em cheque a consciência do “eu” e do “estar” aqui no plano do mundo. 

Conduzindo-nos a uma autorreflexão sem ser piegas ou uma obra de autoajuda, mas 

preocupado em construir um homem maduro, responsável e de mente amplificada. Um homem 

justo, verdadeiro, “normal”. 

 A figura do homem aos 40 que chega cheio de experiências e que pode falar sobre si, 

mas que sabe omitir nuance do seu cotidiano. Aliás, com as suas resalvas, guarda muito mais 

informações do que as expõe no seu dia a dia. Um homem seguro de si. Um homem que sabe 

lidar com as diferenças e as adversidades que se apresentam. Embora, enquanto sujeito de um 

processo inacabável, continue a ser um nada. 

É como o mesmo cita em sua obra: “Outros túmulos são visitados por filhos, pais, 

maridos, mas, para você, não haverá lágrimas, suspiros, recordações, e ninguém em todo o 

mundo virá à sua sepultura, seu nome desaparecerá da face da terra – como se você nunca 

tivesse existido, nem mesmo tivesse nascido!” (p. 71) 

Outra máxima trazida na sua obra é o fato da aceitação, a subjulgação e a 

subalternidade do homem pelo homem as realidades que lhes são impostas, sem questioná-

las, reconhecendo-as como sua condição. Um exemplo prático das “bofetadas” que a 

sociedade dá as camadas menos favorecidas economicamente, colocando-as constantemente 

na condição de terceira pessoa. 

Aliás, considerando as premissas de “Notas do subsolo” nos daremos conta que a 

terceira pessoa de um texto foi uma farsa que se tornou verdade pela academia para anular o 

conhecimento, os saberes e as informações do senso comum. 

Somos, portanto, a terceira pessoa que falamos isto porque, nem tudo se pode falar 

numa primeira pessoa. Esta é uma estratégia que o autor utiliza para não se comprometer 

diante do leitor e mesmo da sociedade em que se encontra, afinal, a maldade nos constitui 

frente ao outro. 

Dostoiesvsk traz em “Notas do subsolo” um romance moderno, logo fragmentado. 

Assim como o homem desse tempo, cheio de perspectiva, sinônimo de fragmentação. 

Fragmentação esta como perspectivação da realidade que, a depender de determinado ponto 

de vista do leitor se torna um processo de consciência profunda. 
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Nesse sentido, o romance é perspectivação e relativização, pois se se tem perspectiva 

se terá relativismo ou relativação, ou seja, podem-se tomar as rédeas de determinadas 

situações vitais ou simplesmente deixa-as fluir.  

De certo, só há um mundo para o homem, aquele que surge a partir das suas 

perspectivas e subjetividades e, sob esta ótica, a poética da modernidade é a máxima da 

solidão provocada pelo século XX.  

Diante desta afirmativa, o romance realista dostoiesvskiano pressupõe o desejo pela 

fuga. Um homem fragmentado que necessita repensar suas produções, enquanto 

metalinguagens, típicas dessa época.  

O monólogo, nesse sentido, ajusta-se perfeitamente ao estado de solidão pelo qual vive 

o homem moderno pela impossibilidade de comunicação com o outro. Ressalta-se que, o 

monólogo dizível conduz ao estado dialógico do homem, através das suas incessantes fugas, 

afinal, o monólogo é a própria configuração da solidão. É a impossibilidade de oposição e 

constrói uma imagem de segurança, fechamento e reserva pessoal, onde apenas o narrador 

fala. 

Na narrativa dostoiesvskiano, o leitor é um sujeito, ele assume a responsabilidade de 

dizer algo, de pensar alguma coisa e reagir, isto porque ninguém se torna sujeito sem vez e 

sem poder de fala. Há, portanto, uma expectativa leitora clamando por uma ação 

transformadora do ser e da sociedade. 

Afinal, todo personagem é constituído de ideologia. Quando se delega voz ao outro o 

empoderamento acontece de alguma maneira. Esta é a sua condição ou oposição ideológica. 

Dessa forma, não se tem como contraposição em um romance se silenciarmos um 

personagem em detrimento de outro, pois a imagem da fala do homem é a sua própria 

linguagem, como afirmara Bakhtin 
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