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INTRODUÇÃO 
 

A base da contextualização deste trabalho está no estudo na influência 
que os Estados Unidos da América receberam, direta e indiretamente, da 
situação global ditada pela Primeira Grande Guerra. Três fatores resumem 
como o país nela atuou; de forma: a) tardia, por ter entrado apenas no verão de 
1918, próximo ao final da guerra; b) na maior parte indireta, desde o início 

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do discurso 
do narrador-personagem Nick Carraway na obra The 
great Gatsby (O grande Gatsby, 1925), cujos fragmentos 
foram escolhidos no tocante às marcas do contexto 
sócio-cultural da época. O contexto mencionado é dos 
anos de mil novecentos e vinte nos Estado Unidos, 
período no qual se encontravam favorecidos pelo saldo 
negativo europeu em relação à Primeira Guerra Mundial, 
a tal ponto que o país viveu um período de euforia 
inconsequente e assegurou a ascensão do capitalismo. 
No plano literário, o personagem Nick Carraway se muda 
para o cerne do leste burguês, na ilha de West Egg, e 
afetado pela experiência do desapontamento com a 
superficialidade da alta sociedade americana, amenizada 
apenas pela afinidade com seu vizinho Jay Gatsby. A 
justificativa deste estudo está na busca de desmistificar a 
neutralidade de Nick enquanto personagem, já que, 
como narrador, seu discurso já foi afetado pelos fatos 
que foi obrigado a presenciar. A partir dos traços 
encontrados se comprovou que, embora os Estados 
Unidos tenham sido afetados de modo periférico pela 
Grande Guerra, em termos de batalha, o mesmo não 
pode ser dito em relação aos valores, às filosofias e às 
novas normas incorporadas, o que influenciou o 
predomínio comportamento segregacionista e moralista 
no país por várias gerações, o que pode ser observado 
através do personagem-narrador em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura estadunidense; narrador 
contemporâneo; O grande Gatsby. 
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mandando suprimentos alimentícios e armamentos em uma quantidade 
exorbitante, proporcional ao que era requerido; c) lucrativa, tanto pelo item 
anterior quanto pela dívida que a Alemanha contraiu com o país e precisou 
ressarcir ao ser derrotada. Assim, pode-se concluir que, na maior parte do 
tempo, os EUA agiram como cúmplice dos confrontos, evitando 
comprometimento, e bastou um enriquecimento repentino para que sua política 
se isolasse completamente das demais, a fim de viver a era de prosperidade, 
deixando os países europeus recolherem os destroços da guerra por eles 
mesmos.  

Esta tomada de posição foi o maior alvo da crítica dos intelectuais da 
época. Ela se assemelha ao relatado por Benjamin (1987) sobre a condição 
humana do período em questão: 

 
Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens 
aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se 
de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam 
ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e 
interna, que algo de decente possa resultar disso. Nem sempre 
eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, podemos 
afirmar o oposto: eles "devoraram" tudo, a "cultura" e os 
"homens", e ficaram saciados e exaustos. (BENJAMIN, 1987) 
 

Este tom de desencantamento com o mundo se associa, na teoria 
benjaminiana, ao abalo das crenças metafísicas e à ameaça constante de 
perda da subjetividade individual. Estes temores se inserem em um novo 
mundo onde tudo se tornou materializado e mecânico, e os novos deuses eram 
representados pelas ações e pela Bolsa de Valores. Toda tentativa de 
reconstruir o sentido da existência humana tendia a acabar perdida em uma 
atmosfera isolamento e de alienação geral. 

Por outro lado, é a partir deste novo condicionamento, embora negativo, 
que o romance, bem como a literatura em geral, pôde ser repensado em 
termos de função e novos intentos estéticos se tornaram possíveis. Houve, por 
exemplo, o desenvolvimento da teoria estética do Vorticismo1 por Ezra Pound; 
narrativas diretas e claras, cortando qualquer tentativa de “floreio” vitoriano, 
tomaram conta da estilística da época, representadas principalmente em Ernest 
Hemingway e Scott Fitzgerald.  

O presente artigo procura estudar o terceiro romance deste último autor, 
O grande Gatsby (The great Gatsby, 1925). Seus objetivos se encontram 
divididos em duas partes: primeiramente, o realce da importância do tipo de 
narrador encontrado que predomina no livro (denominado “narrador-
testemunha”); em seguida, a apresentação dos excertos encontrados no 
romance, com o contexto situacional que revela o mundo pós-primeira guerra 
nos Estados Unidos, dominados pelo slogan do American way of life. 

                                                           
1“(...) a obra de arte Vorticista mostra-nos não a anacrônica “forma humana” de um período 
anterior, mas híbridos do homem-máquina da paisagem urbana do século vinte – criaturas 
cujos corpos são soldados por britadeiras e telescópios, ou que se transformaram em 
montagens de componentes mecânicos. Suas características são uma intensidade elétrica e 
uma claridade metálica. Podemos entender melhor tais imagens como esforços dos Vorticistas 
para fornecer um vocabulário literário e visual novo para uma era em que as máquinas e 
tecnologias elétricas reestruturaram o mundo social (...) tentam transformar a linguagem e 
imagética de acordo com as quais os espectadores retratam a si próprios” (SMITH, 2008). 
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1. NICK CARRAWAY: O NARRADOR-TESTEMUNHA 
 

A ascensão do romance como gênero se anunciou durante o período 
vitoriano, na segunda metade do século XIX. Neste período, a Revolução 
Industrial começara a revelar seus efeitos negativos, após a demonstração do 
progresso que deu vida à exploração do capitalismo como ideologia dominante. 
No entanto, conforme o século XX se aproximava, mais evidentes ficavam as 
razões para questionar tais ideias, já que esses valores começavam a declinar. 
A tecnologia fez-se inevitavelmente presente na vida de muitas pessoas, tal 
como o surto de seus efeitos: fome, prostituição, substituição do homem pelas 
máquinas, péssimas condições de saneamento e poluição. 

Os autores da época, neste revira-volta, passaram a tomar medidas 
extremas. O não-aceitamento deste estilo de vida, em primeira instância, os 
levou ao isolamento e ao ceticismo em relação à filosofia positivista do mundo 
em um processo evolutivo, para melhor. Outros, depois de um certo tempo, 
tendo concebido esta mudança como ineliminável, procuraram adaptar-se a 
ela; não só para conformar-se, mas para denunciá-la. Através do contato, seus 
argumentos se tornaram mais palpáveis e as alternativas de solução, também 
menos utópicas. Isso justifica o tom realista das obras deste período, 
representando a imagem de denunciantes potenciais.  

No entanto, como mostra Adorno (2003), esta característica do narrador 
se perde no século XX. Sua função de relatar os fatos não lhe é mais peculiar; 
ele perde espaço para meios de comunicação em massa estritamente 
objetivos, como a reportagem. Assim, por não ser mais sua exclusividade uma 
função utilitária para o meio social no qual se insere, o romance precisou se 
modificar para dar conta do “não-relatável”, como medida de sobrevivência. É 
deste acontecimento que resulta a expansão da importância da subjetividade, 
cujo expoente inicial é, por consenso, Ulysses (1922), de James Joyce.  

Desta maneira, é comum que desde então optar por um narrador de 
terceira pessoa observador não seja frequentemente a escolha dos autores. 
Em O grande Gatsby, o protagonista é o que empresta nome ao livro, Jay 
Gatsby, porém quem narra a história é um personagem secundário: o vizinho 
de Gatsby, Nick Carraway. A este tipo de narrador se denomina “narrador-
testemunha”. Este, segundo Leite (1985): 

 
(...) narra em 1ª pessoa, mas é um “eu” já interno à narrativa, 
que vive os acontecimentos aí descritos como personagem 
secundária que pode observar, desde dentro, os 
acontecimentos, e, portanto, dá-los ao leitor de modo mais 
direto, mais verossímil (...) o ângulo de visão é, 
necessariamente, mais limitado. Como personagem 
secundária, ele narra da periferia dos acontecimentos, não 
consegue saber o que se passa na cabeça dos outros, apenas 
pode inferir (LEITE, 1985). 

 
Desta forma, o narrador-testemunha tira o leitor da posição 

contemplativa e o guia para um passeio entre os eventos narrados, ora no 
espaço principal onde eles acontecem, ora nos bastidores, junto às reflexões 
do próprio narrador (Adorno, 2003). Portanto, o grau de distanciamento que o 
leitor pode sentir varia com sua movimentação no enredo. 
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 No caso de Nick Carraway, seu papel como narrador é diferente do que 
estabeleceu como personagem. Nick conta, logo no início do livro, que sempre 
foi uma pessoa que guardou os julgamentos para ele mesmo, nunca expondo o 
juízo de valor que fazia sobre as coisas e os eventos. Porém, exaurido de sua 
própria condição, já que mesmo sem se pronunciar ele foi atingido pelo 
mencionado desencantamento com o mundo, após passar pela história ele 
decide narrar justamente para expor aquilo tudo pelo qual passou calado. Logo, 
apesar de ser um personagem sem interferência na história, na qual ele 
penetra sem promover atitude nenhuma – postura que, apesar de passível de 
crítica, corresponde à própria dificuldade de Fitzgerald de se desvencilhar do 
meio no qual vivia – Nick como narrador, por sua vez, revela um sutil tom 
desmascaramento social em seu discurso, em relação a esta sociedade cujos 
valores foram subvertidos pelas posturas adotadas no pós-guerra. Os excertos 
encontrados nos quais a crítica fica clara serão colocados a seguir.  

 
 

2. O GRANDE GATSBY: TRECHOS E CONTEXTOS 
 

No início do livro, Nick Carraway conta ao leitor sobre sua mudança de 
lugar e de ofício. Filho de uma família cujas origens remetem à nobreza de um 
país do Reino Unido, Nick se inseria no ramo de ferragens, negócio iniciado por 
seu tio-avô, no Centro-Oeste dos Estados Unidos. Após retornar da I Guerra, 
ele diz ter encontrado o Centro-Oeste vazio, e resolve seguir o grande fluxo de 
pessoas que havia partido para o Leste. 

Este êxodo simboliza o fenômeno que ocorreu no final do século XIX e 
início do século XX, que levou ao “aburguesamento” do Leste. Graças à 
expansão do Oeste no século XIX, houve um grande crescimento populacional 
na região, o que multiplicou a camada social do operariado nos Estados Unidos 
e, também, suas demandas – principalmente em relação às exorbitantes taxas 
de transporte rodoviário e de armazenamento. Quando perceberam que essas 
demandas não seriam atendidas, a especulação do lucro no Leste industrial 
ganhou espaço ao valorizar-se a venda da ideia da produção especializada. 
Isso proporcionou um crescimento urbano vertical na região, ou seja, um 
aparecimento de edifícios residenciais ou comerciais para portar pessoas ou 
assegurar prédios comerciais – e é daí que provêm os primeiros arranha-céus, 
como “marco arquitetônico” do estilo americano (Pedro, 1985). 

Assim, Nick também se move para o Leste, especialmente atraído pelo 
tipo de ofício que lá poderia realizar: o negócio de títulos. Na passagem 
seguinte, Nick descreve como nele se inseriria: 

  
Havia muito o que ler e ainda muita saúde para se aspirar, em 
longos haustos, do ar vivificante. Comprei uma dúzia de 
volumes sobre operações bancárias, crédito e investimentos 
em apólices, e esses volumes estavam lá em minha estante 
(...) prometendo revelar-me os cintilantes segredos que 
somente Midas, Morgan e Mecenas conheciam (FITZGERALD, 
1995, p. 8).  
 

O país, neste momento de euforia econômica do país, adotou a ideia de 
riqueza rápida através das ações. Elas eram emitidas de uma forma excessiva, 
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o que simbolizava a concepção dos americanos de que compensava muito 
mais participar do mercado de ações do que o trabalho em si. É por isso que 
Nick diz que toda gente que ele conhecia “estava metida no negócio de títulos, 
o que me fez pensar que o mesmo poderia suportar mais um único indivíduo” 
(FITZGERALD, 1995, p. 7). Seu posicionamento, neste excerto, se encontra ao 
colocar Morgan (um dos principais detentores de capital pertencentes à 
burguesia do Leste, junto aos Rockfeller) no mesmo patamar que Midas – o 
personagem da mitologia que tudo que tocava transformava em ouro – e 
Mecenas – patrocinador de incentivos financeiros. Isso dá o tom de “magia”, de 
dinheiro rápido que esses volumes em sua estante poderiam lhe “revelar”, 
como se o único segredo fosse realmente saber se inserir neste mercado, e 
não arriscar-se ao cansativo trabalho braçal. Este último deveria se restringir ao 
operariado, não aos bons administradores.  

A mudança econômica acarreta implicações, sempre, nos 
comportamentos sociais. À alta sociedade pertenciam a prima de Nick, Daisy 
Buchanan, e seu esposo, Tom. No excerto a seguir, Nick descreve as 
impressões que obteve do contato com a prima: 

 
No mesmo instante em que ela [Daisy] parou de falar, deixando 
de exigir minha atenção, senti a insinceridade básica de suas 
palavras.  (...) Fiquei à espera e, passado um momento, ela me 
fitou com um sorriso absolutamente afetado em seu rosto 
encantador, como se houvesse confirmado a sua qualidade de 
sócia de uma sociedade secreta, bastante elegante, a que ela 
e Tom pertencessem (FITZGERALD, 1995, p.19) 
  

A insinceridade de Daisy parece estar ligada ao que Gatsby mais para 
frente descreverá como “uma voz cheia de dinheiro”. Os americanos, graças ao 
progresso que permeava o país, se imbuíram de um sentimento de 
“peculiaridade” (TEIXEIRA, 2008) da nação: de formarem uma nação diferente 
das demais, desde a chegada dos puritanos, por serem os “escolhidos por 
Deus”. Este sentimento proveniente desde os períodos coloniais atravessa os 
anos vinte no slogan do American way of life. Sabendo a qual classe pertencia, 
as vantagens que lhe eram oferecidas em todo lugar, apenas pela posição 
social que ocupava, havia nas feições de Daisy uma pretensiosa afirmação de 
sua superioridade intelectual e moral de mulher branca e protestante.  

Além disso, também é possível notar neste trecho vestígios da primeira 
onda feminista da época. Por ser uma sócia de Tom, comportamento 
impossível no período vitoriano, no qual a mulher era um produto de interesses 
entre família e marido, a imagem de Daisy reflete a mudança de imagem da 
mulher sobre ela mesma na época. Ela passa a fumar, beber e restringir menos 
sua libido. No entanto, ela ainda é, nesta fase, a defensora do moralismo e do 
bem-estar familiar. Os rastros da primeira guerra levaram ao temor pela 
insurreição interna dos imigrantes, principalmente negros e comunistas. O 
movimento de direito da mulher ao trabalho, portanto, não foi acatado pelas 
feministas da sociedade por se tratar de uma medida “muito socialista” (o que 
será rompido em uma segunda onda feminista dos anos sessenta até oitenta). 
Ainda assim, há uma inegável e drástica mudança comportamental, notada por 
Nick.  

No tocante ao trabalho, tem-se ainda mais uma referência crítica no 
discurso de Nick, ao observar os trabalhadores cotidianos da cidade de Nova 
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York e ao fazer um apontamento direto ao comportamento dos estadunidenses 
em relação a ter um emprego: 

  
No encantado crepúsculo metropolitano eu sentia, às vezes, 
em mim e nos outros, uma obsedante solidão, ao ver os pobres 
e jovens empregados caminhar a esmo diante das vitrinas, à 
espera de que fosse hora de jantar num restaurante solitário... 
Jovens empregados ao crepúsculo, desperdiçando o momento 
mais pungente da noite e da vida (...) Os americanos, 
conquanto se mostravam dispostos, e até mesmo ansiosos, por 
serem escravos,  sempre se recusaram, obstinadamente, a 
serem camponeses (FITZGERALD, 1995, p. 51 e 77). 
 

Mais uma vez, o trabalho era exclusivo da “pobre e jovem” classe 
operária. Em 1913, de acordo com Pedro (1985), foi registrado que apenas 2% 
da população americana controlavam 60% da produção total de país. Apesar 
da imagem que ficou do sonho americano, a realidade da vasta maioria do país 
era muito diferente. A maioria nem sequer conheceu esta realidade. E na última 
parte deste trecho está a crítica de Nick, na recusa obstinada dos americanos a 
qualquer coisa que lembre o trabalho, como uma medida degenerativa. 

Por fim, no último trecho temos o discurso moralista de Tom Buchanan 
quando Gatsby lhe revela sua intenção de ir embora com Daisy, e a visão de 
Nick de como tal fala a ele soou: 

 
—Se essa é sua ideia, pode tirá-la da cabeça... Hoje em dia, 
começa-se por zombar do lar e das instituições da família; 
dentro em pouco, não se respeitará mais nada e teremos 
casamento entre pretos e brancos. (...) 
Embora furioso como estava, como todos estávamos, eu 
sentia-me tentado a rir sempre que ele abria a boca, tão 
completa era sua transição de libertino a pedante 
(FITZGERALD, 1995, p. 112). 
 

O comportamento segregacionista da época era fortemente marcado. A 
raça negra causava tanta consternação quanto os comunistas, pois ameaçava 
perturbar a “ordem cultural” (TEIXEIRA, 2008), ou seja, de corromper a cultura 
americanizada com tradições de outras origens. Este “medo da mestiçagem” 
ocorreu graças ao movimento de transição dos negros do Sul para o Norte, já 
que as restrições à imigração fez evacuar a presença dos tais imigrantes e, 
assim, os negros estavam livres para ocupar seus postos, nos serviços de 
qualificação baixa.  

Este preconceito está ressaltado no discurso de Tom quando, para ele, a 
máxima de todos os problemas culmina no casamento interracial, sendo para 
ele completamente irrelevante o fato de bancar amantes na cidade e outros 
envolvimentos que vão contra a moralidade pregada. Nick percebe esta 
hipocrisia e isso desperta nele a vontade do riso, provocado não por uma cena 
cômica em si, mas pela ambiguidade explícita do comportamento versus a fala 
de Tom, a qual, entretanto, só pareceu soar esquisita para o próprio Nick, já 
que na época este tipo de discurso era aceitável devido à falta de direitos civis 
dos negros.  

 Aqui, vale a ressalva de que talvez a imagem do jazz permita subverter 
a ideia de preconceito na época. Com seu surgimento e supervalorização, 
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cujos principais expoentes eram negros, pode parecer que o preconceito já não 
era tão arraigado por pelo país incentivar figuras importantes, negras, na 
música. Entretanto, os “negros comuns” não se incluíam neste fenômeno; pelo 
contrário, também não o viram passar. Além do mais, os tocadores de jazz se 
restringiam ao palco; de maneira alguma, para casar ou se incluir na grande 
festa do sonho americano. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Deste percurso, algumas considerações podem ser feitas. A primeira se 
refere a uma ressalva já mencionada, mas agora provada: Nick Carraway é um 
personagem contido, mas não um narrador imparcial. Suas marcas de 
desencantamento do mundo estão presentes em seu discurso das maneiras 
mais sutis.  
  Em segundo lugar, como se pretendeu mostrar, a melancolia de seu tom 
não está relacionada ao mundo caótico pós-Primeira Guerra Mundial de uma 
maneira direta. Ou seja, não pelo número de feridos, mortos ou catástrofes no 
país – que nem chegaram a existir. Ela está ligada à apatia alimentada pela 
sociedade estadunidense em relação ao sofrimento dos outros países, ao 
decidir, por unanimidade, fechar-se em seu sonho americano.  

Por último, várias mudanças estão presentes na época e retratadas na 
obra – a relação com o negro, com o trabalho, com a mulher, com a sociedade 
em si. No entanto, tudo que se referia principalmente ao bolchevismo ou à 
comunidade negra – ou, na verdade, tudo que “atentava” contra os bons 
costumes e contra a constante tentativa de purificação da classe média – era 
considerado aversivo e subversivo. 
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