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Resumo: O presente artigo visa estabelecer uma comparação entre aspectos da obra Contos de 

Kolimá, de Varlam Chalámov, e Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, da perspectiva da 
experiência de confinamento dos dois autores, como configurada pelo contato com o mundo do 
crime. Chalámov, escritor russo, passou dezessete anos em campos de extermínio do Gulag, 
entre as décadas de 1930 e 1950, onde conheceu o mundo do crime organizado que se 
desenvolveu no sistema carcerário soviético. Graciliano Ramos foi preso na onda repressiva 
após a Intentona Comunista de 1937 e conheceu, na Colônia Penal de Ilha Grande, o pequeno 
criminoso. 
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Memórias do Cárcere narra a experiência de Graciliano Ramos como preso 

político no governo Vargas. O escritor foi preso em 1936, na onda de repressão que se 

seguiu à Intentona Comunista de 1935. Não era comunista, nem sabia muito bem 

porque estava sendo preso, mas depois da experiência prisional, de fato se filiou ao 

Partido. Memórias do Cárcere, livro inacabado, iniciado dez anos após o confinamento, 

foi publicado postumamente e narra o período de um ano, em que o escritor passou em 

poder do Estado. A dura poética de Graciliano descreve a trajetória do escritor, desde 

sua prisão em Alagoas, passando pela terrível viagem na imundície do navio Manaus 

até o Rio de Janeiro; pelas prisões nas quais ficou, nessa cidade, junto com outros 

presos “políticos”; pela colônia correcional na Ilha Grande, mais próxima a um campo 

de concentração.   

 Chalámov foi um escritor russo, nascido em 1907, em Vólogda, que passou 

dezessete anos em campos de trabalho/extermínio stalinistas. Foi preso pela primeira 

vez em 1929, por tentar reproduzir um documento contra Stálin. Condenado a uma pena 

de três anos, permaneceu em um campo nos Urais até 1932. Em 1937 é preso 

novamente, no Grande Expurgo que levou milhares ao fuzilamento e aos campos. 

Condenado com uma pena de cinco anos, é levado para Kolimá, um dos piores campos 

do Gulag, onde a temperatura chegava a sessenta graus negativos. De lá, sai apenas em 

1953, depois de passar por minas de ouro e carvão, de chegar às portas da morte por 

diversas vezes. Em 1954 começa a escrever sua obra prima, os Contos de Kolimá, sobre 

sua experiência nos campos.  

1 Doutoranda em Letras (USP). Contato: dedazeppini@hotmail.com 
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Característica comum aos dois escritores, nessas obras, é a escrita que parte da 

memória: uma escrita que se pretende verdadeira. Verdade cujo significado é amplo e 

convive com a busca dos autores pela palavra exata. Faz-se presente a ideia de que a 

violência sofrida apenas alcança expressão através de uma forma literária, através da 

ficcionalização da escrita. É dessa maneira que os o horror se torna passível de ser 

comunicado: quando transformado em arte. Exemplos de literatura de testemunho, essas 

obras estão na intersecção entre memória, literatura e história. Em Chalámov, a 

necessidade de escrever viria do desejo de impedir que fossem esquecidos os mortos de 

Kolimá, da necessidade de lembrar para então esquecer, da intenção de realizar uma 

investigação sobre o homem, sobre os limites da humanidade em condições desumanas. 

Será que há um limite? Em Graciliano, a experiência do confinamento o leva a escrever 

uma obra onde, além dos fatos narrados, das condições terríveis a que os presos eram 

submetidos, vislumbramos também uma trajetória onde se modificam as percepções do 

autor sobre o homem e sobre si mesmo. Nos dois autores, a escrita percorre os caminhos 

de uma memória que é trauma, ferida, esquecimento, criação e recriação. Sujeita, 

portanto, a erros, falhas, lacunas: espaços por onde também se dá a narração da história.   

A proposta do presente trabalho é possibilitar um diálogo entre as duas obras, a 

partir da perspectiva do significado da experiência. Como ponto de partida para essa 

aproximação, escolhi um elemento que considero fundamental na visão de mundo dos 

escritores que se espelha nessas obras: o contato com o mundo do crime, ou com o 

prisioneiro dito “comum”. Em Chalámov, a figura do criminoso é definidora dessa 

visão de mundo e de sua investigação sobre o homem. Em Graciliano Ramos, esse 

elemento combina-se com a descoberta de características insuspeitadas do homem e de 

si mesmo, obrigando-o a reavaliar certas percepções anteriores. No contexto da relação 

entre escritor e mundo do crime, vemos despontar também as diferentes funções 

atribuídas à literatura, que serão discutidas mais adiante. Para pensarmos essas questões, 

escolhi partir da terceira parte de Memórias do Cárcere, referente ao período passado 

pelo escritor na Colônia Correcional, em Ilha Grande, e do conto “Na fé” de Varlam 

Chalámov.  

 “Na fé” é o segundo conto do primeiro volume de Contos de Kolimá, mas é o 

texto que introduz o leitor no mundo absurdo do campo, mundo no qual ele viverá por 

seis ciclos de contos. Tendo como eixo o mundo do crime, o conto traz características 

fundamentais da prosa chalamoviana. É aqui que o leitor tem seu primeiro contato com 

um barracão do campo, com a banalização da vida, com as “pequenas” necessidades do 
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prisioneiro, pequenas e prementes: a diferença entre a vida e a morte pode estar em um 

prato de sopa ou em uma blusa de lã. O enredo traz dois prisioneiros, um deles o 

narrador, que fazem um trabalho extra no barracão onde os criminosos costumam jogar 

cartas. Trabalham por um pouco de sopa e estão prestando atenção ao jogo dos 

bandidos. Um deles, sem ter mais nada o que apostar, vê a blusa de lã de um dos 

observadores e a deseja para si, no intuito de continuar o jogo. Mas o dono se recusa a 

separar-se dela, pois fora enviada de casa e era a última lembrança de sua antiga vida. 

No lager, recusar-se a obedecer a um bandido pode custar caro, e o detento morre nas 

mãos de um serviçal dos criminosos. De repente, sem nenhum aviso. Sem nada que 

prepare o leitor. E, neste mundo, tudo pode acontecer de uma hora para outra.  

O acaso é elemento primordial da vida no campo, onde não se podia contar com a 

ajuda das autoridades, com a justiça, com qualquer tipo de direitos. O acaso podia matar 

ou salvar. No contexto do conto, a luta do homem com o acaso encontra expressão no 

jogo de cartas dos bandidos, importante tema na tradição literária ocidental e na Rússia, 

entre os séculos XVIII e XIX. Mas aqui, quem joga o jogo, quem define suas regras e 

sua linguagem, é o criminoso. E isto foi um fator definidor na vida do campo stalinista, 

pois as autoridades se serviam do preso comum para reprimir o político, ou o prisioneiro 

condenado sob o artigo 58. Os trabalhos leves, a melhor comida, descanso no hospital, 

os cargos de chefia, a tarefa de reprimir os presos políticos eram destinados aos 

bandidos.  

Na visão de mundo de Chalámov, o bandido está além, ou aquém, do ser humano 

e concentra, de certa forma, a representação da desumanização engendrada pelo campo. 

No conto, o autor concretiza essa ideia na descrição dos traços de um dos criminosos. 

Através de suas palavras, vemos as mãos sujas de dedos finos e brancos, mãos de quem 

não trabalha; a unha comprida do dedo mindinho, marca do bandido; os cabelos 

pegajosos, cortados rente. E o autor conclui: 

 

A testa baixa, sem nenhuma ruga, os tufinhos amarelos das 

sobrancelhas, os lábios fininhos, tudo isso dava à sua fisionomia uma 

qualidade importante para a aparência de um ladrão: a habilidade de 

passar despercebido. Lembrar de seu rosto era impossível. A pessoa 

olhava e pronto, esquecia, perdia todos os traços e não o reconheceria 

num novo encontro (CHALÁMOV, 2015, p. 27).  
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A imagem fugidia tem algo de fantasmagórico, como se o bandido não tivesse 

uma imagem humana, como se fosse a própria encarnação do mal. Há certo clima 

fantástico, de mistério, demoníaco até. Como se o autor avisasse, desde o início, que o 

leitor deve se aproximar desse mundo desconhecido aos poucos e com muito cuidado. 

Trata-se, afinal, do inferno. Esse clima é reforçado por alguns detalhes ao longo da 

narrativa. Um deles é o claro/escuro da pequena lamparina artesanal, a kolimka, que 

ilumina parcamente o ambiente, jogando luz apenas no jogo e deixando o resto do 

barracão na penumbra. O uso de cruzes penduradas em cordões e as unhas compridas 

dos bandidos, que dão uma impressão de seita, constituem referências ao diabo e 

remetem a uma missa negra. Tornam o jogo de cartas não mais um simples jogo de 

cartas, mas um jogo pela alma humana (MIKHAILIK, 2000). O leitor é inserido em um 

mundo onde nada é seguro: se os dois prisioneiros a princípio estão protegidos pela 

escuridão, assim como o leitor, em dado momento o olhar de um dos jogadores lança 

luz sobre os observadores e nada mais os protege, a ponto de um deles poder levar uma 

facada sem nada que a anuncie. O conto constrói um clima de expectativa, mas nada ali 

faz o leitor supor o seu desfecho. Neste jogo mortal, onde o cálculo não tem vez, quem 

dá as cartas é o bandido.  

A experiência do campo é definida pelo autor pela expressão “escola negativa”: 

neste sentido, o lager é visto como corrupção, degradação, destruição. A lição aprendida 

nessa escola é a desumanização. Ali, o prisioneiro vê ameaçada sua condição humana 

ao tornar-se um dokhodiaga (prisioneiro em estado terminal), ou ao tornar-se um 

capataz, pois obrigar alguém a trabalhar era o mesmo que mandá-lo à morte. No campo 

o poder ilimitado convive com a submissão ilimitada. E, no limiar entre o humano e o 

não humano, está o criminoso, a figuração do mal absoluto. Essa é uma questão 

delicada para o autor, que também teme a desumanização e, talvez por isso, precise criar 

uma distância entre ele e o outro: humano e não humano. Por isso, é possível, esse tema 

seja tão importante para ele, que chega a dedicar um volume inteiro de ensaios 

justamente ao mundo do crime. Para Chalámov, o que o campo ensina é a destruição 

moral do homem. É nessa escola que o bandido encontra seu lugar, como causa e 

consequência, como produto de um sistema corrupto, mas também como quem produz e 

determina a linguagem e as regras desse sistema. A investigação sobre o homem esbarra 

no mundo do crime e se depara com outra coisa. Em “Cruz Vermelha”, um conto-ensaio 

do primeiro ciclo, o autor explicita aspectos da violência perpetrada pelo criminoso:  
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São incontáveis os delitos dos ladrões no campo de trabalhos 
forçados. Infelizes são os bons trabalhadores, dos quais o ladrão leva o 
último trapo, tira a última nota; e o trabalhador tem medo de reclamar, 
pois vê que o ladrão é mais poderoso do que a chefia. O ladrão surra o 
bom trabalhador e obriga-o a trabalhar – dezenas de milhares de 
pessoas são surradas pelos ladrões até a morte. Centenas de milhares, 
permanecendo no cárcere, são corrompidas pela ideologia da 
ladroagem e deixam de ser humanos. Algo de bandido assenta-se em 
sua alma para sempre; os ladrões e a sua moral deixam um rastro 
indelével na alma de todos para sempre. (CHALÁMOV, 2015, p. 
238). 

  

O criminoso, em Chalámov, seria o grande responsável, ou, no mínimo, a figura 

que concentra em si a ideia de “escola negativa”. Já em Graciliano, na colônia 

correcional, o tom é bem outro. Os representantes do mundo do crime que aparecem na 

narrativa são figuras massacradas pelo sistema tanto quanto os “políticos”. É o pequeno 

ladrão, o pequeno arrombador, o pequeno vigarista. Ainda assim, o ladrão pertence a 

outro mundo, intransponível, separado do narrador. Nesse caso, o limite não está entre o 

humano e o não humano, mas é construído pela desigualdade social, como veremos ao 

longo desta exposição. Já no caminho para a colônia, mas sem saber ainda para onde se 

dirigia, o narrador é interpelado:  

 

_ Pergunto se é preso político, insistiu o rapaz.  
_ Ah! Sim. Por que pergunta?  
_ Porque ladrão não é.  
Admirei a sutileza do moço, desejei experimentá-la: 
_ E se eu quiser dizer que sou ladrão? 
Assustou-se, deu uma espiadela em torno, examinou-me fixo, 

cochichou:  
_ Não diga. Isso prejudica. Mas se dissesse, ninguém 

acreditava. O senhor pode ser assassino. Também não é. Se fosse, 
tinha ficado. Para lá só vão presos políticos e ladrões. Ladrão não é.   

_ Está bem, vejo que tem muita prática.  
_ Não, pouca, às vezes me engano. Os da polícia civil 

conhecem os ladrões de longe, na rua, pelo andar (RAMOS, 1960, p. 
31-32) 

 

 Desde o primeiro momento na colônia, o prisioneiro sente que seus rituais o 

aniquilam aos poucos: o desnudamento em público; o despojamento de seus trastes; a 

comida com cheiro de carniça oferecida aos presos. A obrigação de cruzar os braços 

surpreende o narrador: “Em mudo assombro, devo ter-me conservado longo tempo 

imóvel, a vista escura, as ideias em fuga, o coração a estalar de raiva e desespero (...)”. 

A ordem inconcebível acaba por destruí-lo: “Cruzei os braços, aniquilei-me. A vontade 
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sumira-se, o meu corpo infeliz era um conjunto de trapos bambos” (RAMOS, 1960, p. 

58). No meio da confusão inicial, seu assombro não encontra limites ao ser interpelado 

com a seguinte ordem: “_ Na formatura reúna seus homens lá no fundo./ _Os meus 

homens? gaguejei atarantado. / _ Os seus companheiros. Mande que eles formem lá na 

ponta” (RAMOS, 1960. p. 59). E, subitamente, o escritor se vê lançado à condição de 

“cabo de turma”:  

 

Um momento me anulara, incapaz da mínima reação, meio cadáver. 
Pretendiam agora infamar-me, transformar-me em vigia dos meus 
amigos. O terror me obrigaria a mantê-los na disciplina e, sendo 
preciso, denunciá-los. Um instrumento dos verdugos enxameantes 
além da grade (RAMOS, 1960. P. 59).  

 

Nesse contexto, o autor se questiona, se revisita a respeito de seus próprios 

limites: “Cabo de turma, com horror senti-me cabo de turma. Chegaria a conseguir 

bastante vileza para desempenhar esse papel?” (RAMOS, 1960, p, 59). A colaboração 

com as autoridades é uma questão delicada também para Chalámov, que reitera, 

insistentemente, sua recusa a tornar-se capataz, ainda que a função pudesse lhe salvar a 

vida.  

O fichamento, que compreende um questionário, inclusive sobre os “vícios 

secretos”, é outro ritual humilhante para o prisioneiro:  

 

Não queria admitir que alguém se atribuísse o direito de me falar 
daquele modo. Sentia-me num enxurro, nivelava-me a ladrões, 
vagabundos, malandros, escória das favelas, reduzida a apanhar no 
chão pontas de cigarros, e, apesar de tudo, achava impossível dizerem-
me tal coisa (RAMOS, 1960, p. 82-83).  

 

A sua própria impassibilidade, e a de seus companheiros, diante da injustiça 

terminam por destruí-lo: “Nenhum sinal de protesto, ao menos de compaixão. Também 

me comportava com essa horrível indiferença, como se assistisse a uma cena comum. 

Éramos frangalhos; éramos fontes secas; éramos desgraçados egoísmos cheios de pavor. 

Tinham-nos reduzido a isso” (RAMOS, 1960, p. 61). 

Nesse mundo, a franqueza de um “bichinho aleijado e branco, de farda branca e 

gorro certinho, redondo”, abala o narrador e resume o espírito da colônia: “_ Aqui não 

há direito. Escutem. Nenhum direito. Quem foi grande esqueça-se disto. Aqui não há 

grandes. Tudo igual. Os que tem protetores ficam lá fora. Atenção. Vocês não vem 

corrigir-se, estão ouvindo? Não vem corrigir-se: vem morrer” (RAMOS, 1960, p. 63). O 
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que em Memórias do cárcere é dito por um guarda, na obra de Chalámov é expresso 

como percepção do autor, ao se deparar com o desconsolo sem fim da paisagem de 

Kolimá, logo na sua chegada ao inferno: “Lembro-me bem: eu estava absolutamente 

calmo, pronto para o que viesse, mas, involuntariamente, o coração disparou e ficou 

apertado. E, desviando os olhos, pensei: nos trouxeram aqui para morrer” 

(CHALÁMOV, 2016, p. 20).  

É no contexto desse mundo absurdo, sentindo-se só e desamparado em meio a 

“um milheiro de pessoas” que, ao narrador de Memórias do Cárcere, é apresentada uma 

figura que contrasta com o sentimento de despojamento e aniquilação, “um rapagão 

espadaúdo, simpático, o olho vivo, de gavião. Uma curiosa madeixa de cabelos brancos 

enfeitava-lhe a testa e o lábio superior se erguia, descobrindo os dentes, num sorriso 

sarcástico. Fisionomia aberta, ar decidido”. Graciliano se admira de suas referências, 

ditas em alto e bom som por outro preso: “_ Gaúcho, ladrão, arrombador” (RAMOS, 

1960, p. 59). O narrador se espanta: “Um insulto. Como se ofendia um homem daquele 

jeito, cara a cara, sem metáforas? Examinei um instante os dois, reconsiderei (...). E 

Gaúcho nem de longe parecia injuriar-se”. A partir daí, o ladrão entabulou uma 

conversa com o escritor. “Apertando-lhe a mão, declarei ter muito prazer em conhecê-

lo. Tinha. Não era apenas curiosidade. Finda a surpresa, confessei a mim mesmo que 

poderia tornar-me sem esforço amigo do ladrão”. Comparando-o com seus 

companheiros, combalidos pela reclusão, a nova personagem surge com qualidades 

raras por ali: “A firmeza, a ausência de hipocrisia, a coragem de afirmar, tudo revelava 

um caráter”. Sente que está entrando em um lugar completamente novo, onde suas 

antigas percepções serão transformadas: “Cortavam-me várias amarras, vidas estranhas 

iam patentear-se no formigueiro em rebuliço” (RAMOS, 1960, p. 60). 

Nada mais distante do clima diabólico do mal absoluto de Chalámov do que os 

diálogos com Gaúcho, o ladrão, que acontecem no “formigueiro”. Naquele lugar, onde 

se ia para morrer, onde os presos eram destituídos de seus direitos, as conversas com o 

arrombador agiam como um refresco na alma do narrador. Todas as noites, Gaúcho lhe 

contava histórias, casos de sua vida profissional. Quando o narrador sugere ao ladrão 

que ele pode fazer outra coisa, pode achar um ofício menos perigoso, Gaúcho responde: 

“_ Não senhor, nunca tive intenção de arranjar outro ofício, que não sei nada. Só sei 

roubar, muito mal: sou um ladrão porco” (RAMOS, 1960, p. 86). Ainda assim, Gaúcho 

reedita, em versão bem brasileira, um princípio de Raskolnikov, personagem 

emblemático de Dostoiévski, e dos criminosos de Chalámov: “Os homens, dizia 
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Gaúcho, dividem-se em duas classes: malandros e otários, e os malandros nasceram 

para ingrupir os otários” (RAMOS, 1960, p. 85). As conversas dão ao narrador a 

vontade de tomar notas:  

 
_Ó Gaúcho, perguntei, você sabe que eu tenho interesse em 

ouvir as suas histórias? 
_ Sei. Vossa mercê vai me botar num livro. 
_ Quer que mude seu nome? 
_ Mudar? Por que? Eu queria que saísse o meu retrato” 

(RAMOS, 1960, p. 86).  
 

Ingenuidade, desejo pela fama, confiança no escritor e, em última instância, na 

literatura. Gaúcho não apenas contava suas histórias como pedia conselhos ao escritor. 

Sua fala é simples, cheia de gírias. Ainda que se refira a si próprio como um mau ladrão, 

tem orgulho do que conta. O que sobressai nas narrativas é a esperteza, os golpes que se 

baseiam em enganar o outro, não em matar ou fazer crueldades. “Nós jogamos com 

armas psicológicas”, (RAMOS, 1960, p. 121), diz Paraíba, outro entendido nas “coisas 

de vigarismo”. Nesse contexto, a literatura não é denúncia dos maus tratos sofridos sob 

a repressão, mas é a publicidade dos feitos do ladrão; a busca pela afirmação de sua 

identidade; a possibilidade de encontrar/construir um sentido.  Aqui, é o ladrão quem 

conta as histórias, cabendo ao escritor anotá-las. Em certo sentido, é uma inversão da 

figura do “encantador de serpentes”, presente na obra de Chalámov. Trata-se do 

intelectual que, em troca de um pedaço de pão, um prato de sopa, um cigarro, ou mesmo 

em troca de poder continuar vivo, se submete a contar histórias para os bandidos. Sua 

capacidade de “tirar romances”, segundo a gíria da prisão, é respeitada pelos 

criminosos. Função de extrema subserviência e humilhação, mas que garantiu a 

sobrevivência de muitos letrados nos campos dominados pelo mundo do crime. Nos 

dois casos, observamos, tanto nos ladrões de Graciliano, quanto no criminoso de 

Chalámov, a necessidade da arte e da literatura, seja como forma de entretenimento, seja 

como forma de expressão. 

 Ao se preparar para ir embora da colônia, o narrador se despede do diretor, e 

encontra ainda outra função para a escrita literária: 

  

Chegávamos à cancela. E experimentei de chofre a necessidade 
de expandir-me numa clara ameaça. A desarrazoada tentação era tão 
forte que naquele instante não me ocorreu nenhuma ideia de perigo.  

_ Levo recordações excelentes, doutor. E hei de pagar um dia a 
hospitalidade que os senhores me deram.  
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_ Pagar como? Exclamou a personagem.  
_ Contando lá fora o que existe na Ilha Grande.  
_ Contando? 
_ Sim, doutor, escrevendo. Ponho tudo isso no papel.  
O diretor suplente recuou, esbugalhou os olhos e inquiriu 

carrancudo:  
_ O senhor é jornalista?  
_ Não senhor. Faço livros. Vou fazer um sobre a colônia 

correcional. Duzentas páginas, ou mais. Os senhores me deram 
assunto magnífico. Uma história curiosa, sem dúvida.  

O médico enterrou-me os olhos duros, o rosto cortante cheio de 
sombras. Deu-me as costas e saiu resmungando:  

_ A culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente que 
sabe escrever (RAMOS, 1960, p. 149).  

  

A literatura de testemunho se realiza aqui como ameaça, como denúncia da 

repressão. Ao buscar recuperar sua identidade massacrada pelos maus tratos, num ato 

impensado, o narrador transforma seu ofício em arma. Essa ideia sobre o poder da 

escrita pode ser observada ao longo de Memórias do Cárcere, através, por exemplo, do 

respeito que muitos prisioneiros demonstram pelo escritor, reservando-lhe um lugar de 

distinção, pelo fato dele poder escrever. Essa figura, a do escritor, carregava em si a 

importante tarefa de redimir os presos, de dar um sentido ao sofrimento, de não deixar 

que fossem simplesmente esquecidos e abandonados.  

Se, para Chalámov, o bandido representa o mal absoluto, alguém que está fora da 

condição humana, para Graciliano Ramos o convívio com o ladrão faz parte de seu 

processo de descoberta e autodescoberta. Como se o pessimismo de Graciliano, vítima 

de injustiças, brutalidades e arbitrariedades desde a infância, já esperasse os aspectos 

negativos do homem, encontrados na prisão. A grande novidade, o que realmente 

surpreende e transforma o escritor é o encontro das qualidades inusitadas, dos gestos de 

solidariedade gratuitos, por exemplo. Nesse sentido, a experiência do campo é 

humanizadora. Nas palavras de Antônio Cândido:  

 

O resultado principal parece ter sido a compreensão de que estes [os 
homens] são mais complicados e que é muito mais esfumada a divisão 
sumária entre bem e mal. Há um nítido processo de descoberta do 
próximo e revisão de si mesmo, que o romancista anota sofregamente, 
como se estivesse completando pela própria vivência o panorama que 
antes havia elaborado no plano fictício (CÂNDIDO, 2006, p. 76).   

 

Nesse contexto, estamos bem longe da figura demoníaca e não humana do 

criminoso de Chalámov; o que vemos são personagens frágeis, humanas, tentando 
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sobreviver como podem em meio à arbitrariedade, imundície, descaso e iniquidade do 

sistema. A figura de Gaúcho, nesse sentido, é emblemática. 

As figuras do mundo do crime, ou talvez o modo como os escritores se 

relacionam com essas figuras, espelham o significado da experiência do confinamento 

para cada um.  Chalámov, que encontra o mundo do crime organizado do campo 

stalinista, o bandido com capacidade infinita para a crueldade, sente estar em contato 

com a própria essência do mal. E sente sua experiência no campo como apenas 

destruição. Graciliano Ramos se depara com o mundo do pequeno ladrão, do pequeno 

vigarista que vive da esperteza, da habilidade de enganar o próximo. O mal não está 

nesta figura, mas sim na sociedade injusta que nega oportunidades. Está no tratamento 

desumano dispensado pelas autoridades aos prisioneiros da colônia, capazes de deixar 

um prisioneiro com a barriga aberta agonizar por dias e dias no barracão, sem 

assistência ou cuidado. Após o período de confinamento, o questionamento sobre o bem 

e o mal, bem como a revolta do escritor diante das normas estabelecidas pela sociedade, 

levam-no a se filiar ao Partido Comunista. Segundo Antônio Cândido, nesse  

 

escritor cuja obra revela visão pessimista e não raro sórdida do 
homem, vemos a necessidade de reequilibrar-se pela crença racional, 
construída, na melhoria do homem – porque havia nele reservas 
profundas de solidariedade que a experiência da prisão justificaria e 
confirmaria (2006, p. 96).  
 

Comparando o incomparável, a experiência desumanizante de Chalámov tem seu 

contraponto no aprendizado de Graciliano Ramos sobre o homem e sobre si mesmo, 

após o contato com o outro, com o diferente, nas condições devastadoras da prisão e, 

mais especificamente, da colônia. Em que pesem todas as diferenças entre a experiência 

de um e de outro. Em que pese a crença no homem e na sua capacidade de renascimento 

das cinzas, essencial no autor russo. Em que pese o pessimismo de Graciliano Ramos.  
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