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RESUMO 

 

As cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires têm passado por processos históricos 

similares. No final do século XIX e no começo do século XX, os governantes do Brasil e da 

Argentina sustentaram o projeto político de modernizar esses lugares. Com o olhar na Europa, 

especialmente na França, foi realizada uma série de modificações que se relacionavam com a 

ideia de “progresso”. Desse modo, as construções coloniais foram substituídas por grandes 

prédios, as avenidas foram alargadas e os cafés, confeitarias e bulevares se multiplicaram. No 

Rio de Janeiro, aliás, aterraram-se algumas regiões do centro, inauguraram-se a Avenida 

Central e os cais do Porto, e foi demolido o morro do Castelo. Buenos Aires, por outra parte, 

ampliou a rede ferroviária, alargou a Avenida Corrientes, abriu cinemas, teatros e cafés e 

inaugurou o metrô (1913). Outros avanços técnicos, como o bonde elétrico, o automóvel, a 

câmera fotográfica e o cinema acompanharam os processos de mudança de ambas as cidades 

e transformaram, também, as percepções do tempo e do espaço. A confiança no “progresso” 

estava presente nos discursos dos políticos, jornalistas, escritores e cientistas. Porém, esse 

otimismo ignorava um fato importantíssimo: uma grande parte da população foi excluída 

desses benefícios. Lima Barreto e Roberto Arlt percorreram tanto o centro das suas cidades 

quanto as margens, percebendo assim o abandono destas últimas. Nas crônicas e Aguafuertes, 

estes narradores descreveram o outro lado do chamado “progresso”.   

 

 Palavras-chave: Modernização. Progresso. Crônicas. Aguafuertes. Cidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Las ciudades de Río de Janeiro y de Buenos Aires vivieron procesos históricos similares. 

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los gobernantes de Brasil y de Argentina 

compartieron el mismo proyecto político de modernizar esos lugares. Con la mirada puesta en 

Europa, especialmente en Francia, fueron realizadas una serie de modificaciones que se 

relacionaban con la idea de “progreso”. De ese modo, las construcciones coloniales fueron 

sustituidas por grandes predios, las avenidas fueron ensanchadas y los cafés, confiterías e 

bulevares se multiplicaron. En Río de Janeiro, además, algunas regiones del centro fueron 

ganadas al mar, se inauguraron la Avenida Central y los muelles del Puerto y el morro de 

Castelo fue demolido. Buenos Aires, por otra parte, amplió la red ferroviaria, ensanchó la 

Avenida Corrientes, abrió cines, teatros y cafés e inauguró el subterráneo (1913). Otros 

avances técnicos, como el tranvía, el automóvil, la cámara fotográfica y el cine acompañaron 

los procesos de mudanza de ambas ciudades y transformaron, también, las percepciones del 

tiempo y del espacio. La confianza en el  “progreso” estaba presente en los discursos de los 

políticos, periodistas, escritores y científicos. Sin embargo, ese optimismo ignoraba un hecho 

importantísimo: una gran parte de la población fue excluida de esos beneficios. Lima Barreto 

y Roberto Arlt recorrieron tanto el centro de sus ciudades como los márgenes, percibiendo el 

abandono de estas últimas. En las crónicas y Aguafuertes, estos narradores describieron el 

otro lado del llamado “progreso”.   

 

Palabras llave: Modernización. Progreso. Crónicas. Aguafuertes. Ciudades.  
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INTRODUÇÃO: AS CIDADES DISTÓPICAS 

 

¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema 

de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal 

vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y Las ciudades 

invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla 

hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural como de la 
fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en 

cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es 

la otra cara de la crisis de la naturaleza1 (CALVINO, 2011, p. 15).  
 

O que é possível ver, como se vê e por que se narra o que se vê? O ponto de vista de 

cada indivíduo está atravessado pelas experiências pessoais, mas também pelas relações 

sociais e históricas nas quais se insere. Dessa maneira, a origem (tanto individual quanto 

social) e a época contribuem para a criação do olhar das pessoas. A partir das interpretações 

subjetivas, se constroem diversas representações do mundo. Temos, portanto, muitos mundos 

possíveis: de um lado, os concretos, e de outro, os imaginados.  

Segundo Charney e Schwartz, “[...] a indistinção entre representação e realidade conduziu a 

um aspecto crucial da modernidade – a crescente tendência de entender o ¨real¨ somente como 

suas re-apresentações” (2004, p. 24). É por esse motivo que eles afirmam que “o `real´ pode 

ser cada vez mais compreendido apenas por meio de tais representações” (2004, p. 24). É 

nesse momento histórico, a modernidade, e principalmente pelo advento da fotografia e do 

cinema, que essa discussão adquire atualidade. A fotografia, diferente da pintura, apresenta 

nela vestígios daquilo que se convencionou chamar de real, como assinala Sontag: 

 

Enquanto uma pintura, mesmo quando se equipara aos padrões fotográficos da 

semelhança, nunca é mais do que a manifestação de uma interpretação, uma foto 

nunca é menos do que o registro de uma emanação (ondas de luz refletidas pelos 

objetos) – um vestígio material de seu tema, de um modo que nenhuma pintura pode 
ser” (SONTAG, 2004, p. 170).  

                                                
1
 “O que é a cidade, hoje, para nós? Acredito ter escrito alguma coisa parecida com um poema de amor para as 

cidades, quando é cada vez mais difícil vive-las como cidades. Talvez estejamos nos aproximando a um 

momento de crise da vida urbana e As cidades invisíveis são um sonho que nasce do coração das cidades 

“invivíveis”. Se fala hoje com a mesma insistência tanto da destruição do entorno natural quanto da fragilidade 

dos grandes sistemas tecnológicos que podem produzir prejuízos em cadeia, paralisando metrópoles inteiras. A 
crise da cidade grande em demasia é a outra face da crise da natureza” (tradução minha. Este ensaio de Ítalo 

Calvino forma parte da minha edição em espanhol de As cidades invisíveis, porém, não foi possível encontrá-lo 

nas edições em português). 
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 No entanto, a imagem que essa arte apresenta, embora não esteja intermediada 

diretamente pela mão do homem, mas pela câmera, assim como por processos químicos que 

reproduzem de maneira quase fiel o que nós temos frente a nossos olhos, é, assim mesmo, 

mais uma representação. O fotógrafo, quando aperta o disparador, seleciona o que deseja 

apresentar para o público; do mesmo modo acontece com o cinema. A noção da realidade, 

portanto, se torna mais complexa, indefinida; porém, através dos múltiplos fragmentos, nos 

aproximamos dela.  

 Afonso Henriques de Lima Barreto e Roberto Arlt percorrem, no final do século XIX e 

no início do século XX, tanto o centro quanto os subúrbios do Rio de Janeiro e de Buenos 

Aires. As crônicas e Aguafuertes, publicadas em diversos jornais da época, são  consequência 

dessas andanças. Nesses textos, os escritores observam as contradições do chamado 

“progresso”, a partir da descrição de outras imagens que diferem daquelas que o discurso 

oficial anuncia. No contexto da modernização das cidades, eles comprovam que os avanços 

técnicos nem sempre contribuem para melhorar a qualidade de vida dos moradores; ainda 

mais, são poucos aqueles que têm acesso a tais benefícios. A maioria da população fica a 

margem de tudo isso. Ítalo Calvino inventa As cidades invisíveis, para esquecer as cidades 

“invivíveis” (CALVINO, 2011, p. 15); porém, nos escritos dos autores que pesquiso, o Rio de 

Janeiro e Buenos Aires se aproximam a essa última definição. Viver nestas cidades não é 

simples: injustas e caóticas, a exclusão é apenas mais uma das características negativas que 

sustentam o seu funcionamento. Nesse sentido, permanecer nelas se traduz em uma luta 

cotidiana. Para sobreviver, cada pessoa utiliza distintas estratégias. Calvino, como apontei, 

escolhe narrar lugares mágicos que cria a fim de escapar daquilo que incômoda; Lima Barreto 

e Roberto Arlt, preferem desmascarar o mundo que percebem. Eles apresentam, desse modo, 

as suas próprias “cidades invisíveis”. A cidade pela qual transitamos todos os dias nunca é 

uma única cidade. Existem, como vemos, muitas versões dela, tanto reais quanto imaginadas. 

 As crônicas de Lima Barreto e as Aguafuertes de Arlt exibem diversas cenas que nos 

fazem perceber quanto o real depende do ponto de vista de quem escreve. André Dias assinala 

em Lima Barreto e Dostoiévski. Vozes dissonantes que “[...] todo discurso tem suas condições 

de produção marcadas por um horizonte histórico-social específico” (DIAS, 2012, p. 28). Os 

discursos nunca podem ser pensados isoladamente, mas em relação a tudo aquilo que os 

envolve. Assim, para fazer uma leitura mais completa desses textos, é necessário conhecer os 

processos históricos, políticos e sociais de cada país. Aliás, as experiências individuais de 

cada autor contribuem com as escolhas que eles realizam no momento de narrar, tanto na 
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seleção do que quanto do como. Quando Lima Barreto e Roberto Arlt escrevem, as suas 

cidades estavam crescendo rapidamente. Era preciso transitá-las para entender as mudanças. A 

pé, de trem, de ônibus ou de metrô, estes escritores se deslocaram por todos os cantos; desse 

modo, eles conseguiram descrever outras realidades, algumas inclusive ocultas para os 

leitores dos jornais para os quais eles escreviam. As margens, por exemplo, foram trazidas 

para o centro da cena. Ambos os autores pertenciam a famílias humildes e passaram por 

penúrias econômicas. Em outras palavras, nenhum deles teve uma vida burguesa, sossegada. 

A família de Lima Barreto morou em diversas regiões da cidade até se assentar na Ilha do 

Governador, onde permaneceu quase dez anos. Depois mudou-se definitivamente para o 

bairro de Todos os Santos. Roberto Arlt, de outro lado, foi criado em Flores, bairro no qual 

conviviam imigrantes e criollos (o criollo era aquele nascido na América, mas que era 

descendente de espanhóis). O contato com essas outras cenas da cidade influenciou, sem 

dúvida, os olhares destes narradores sobre o mundo. Os contextos histórico-sociais 

contribuíram, como vemos, para as suas formações ideológicas. Estas ideias serão 

aprofundadas nos capítulos seguintes. 

 Para conhecer as cidades é necessário percorrê-las, passear pelas suas ruas, pelos seus 

becos, registrar o que se vê, como Lima Barreto e Roberto Arlt fizeram. Nessas andanças, a 

história braceja. Eu quero compartilhar aqui a minha própria experiência com as cidades que 

estudo. Porteña de nascimento, cheguei no Rio de Janeiro há quase quatro anos, levada pelo 

desejo de morar neste lugar. A cidade parecia-me um grande buraco: ela não tinha nenhum 

passado que eu pudesse reconhecer. O Rio era um estrangeiro. Para cobrir esse vazio e acabar 

assim com essa sensação de estranhamento, eu tinha que entender o lugar onde eu estava. Fui 

na Lapa, Zona Sul, Zona Norte, nas favelas, nas praias, nos sambas. Porém, transitar pela 

cidade não era suficiente: precisava também ler sobre ela, sobre a sua história, sobre tudo 

aquilo que eu olhava. Resolvi que as crônicas eram o gênero mais propício para isso, já que 

como afirma Margarida de Souza Neves, “[...] a tarefa mais eminente da crônica é, sem 

dúvida, a memória da cidade” (NEVES, 1995, p. 26). Nesse contexto, conheci Lima Barreto. 

Mas, além da distância temporal da sua escrita, as referências que ele coloca, assim como as 

suas críticas, me ajudaram pensar os acontecimentos que deram como resultado o lugar que o 

Rio de Janeiro é hoje.  

 A saudade de Buenos Aires começou enquanto eu estava envolvida nesses 

descobrimentos. Tive medo de esquecê-la – como se isso pudesse acontecer. Assim, lembrei 

das Aguafuertes. Elas me acompanharam em diversas etapas da minha vida, inclusive vieram 
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na minha mala. Eu as tinha lido quando era adolescente, depois de encontrar um exemplar na 

biblioteca dos meus pais. Logo, na faculdade, voltei a lê-las, mas dessa vez com um olhar 

mais crítico, acadêmico. As descrições do escritor tinham me cativado desde a primeira vez; 

no entanto, foi no Rio que elas assumiram outros sentidos. Ler sobre Buenos Aires estando 

longe foi, com certeza, uma experiência gratificante; ainda mais todas as vezes que procurei 

diminuir a distância que me separava dela. Reconheci todos os seus bairros e me reconheci 

profundamente portenha.  

 Tendo narrado sucintamente como é que começou esta pesquisa, preciso fazer aqui um 

parêntese e explicar por que Arlt intitulou desse modo, Aguafuertes, à coluna que criou para o 

jornal El Mundo, pelo fato de que essa é a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando 

comento meu objeto de estudo. O autor toma emprestado o termo das artes pictóricas; 

“aguafuerte” (em português, “água-forte”) é uma técnica de gravura sobre metal, fácil de 

reproduzir massivamente, além de barata. A eleição tem a ver, de um lado, com os temas 

tratados em um começo pelo escritor, notas que parecem pinturas de Buenos Aires; de outro, 

com as técnicas de produção e reprodução dos jornais, meio através do qual nasceram e foram 

publicados estes escritos. Porém, existe mais um motivo que justifica essa escolha. Viviana 

Gelado afirma em “A poética expressionista na narrativa de Roberto Arlt” que essa técnica 

trasladada para a literatura: 

 

[...] seus elementos e procedimentos plásticos característicos, tais como a expressão 

incisiva e forte, a marca do registro direto e o uso do ácido como meio de revelação 

do que, na placa social, se apresenta como fenda; ou, mais diretamente ainda, a 

apresentação da mordaçagem inicial de traços à espera de um acabamento feito a 

ponta-seca (GELADO, 2007, p. 103).  
 

 O estilo do escritor, corrosivo e filoso como uma faca, teriam a sua origem, também, 

nesse processo artístico. A pesquisadora acrescenta ainda: “Estes elementos permitiram a Arlt 

a elaboração de um registro e o exercício de uma crítica social de amplo espectro, marcados 

pela mordacidade, sobretudo quando o tema era a 'fauna' política ou literária e as mazelas da 

pequena-burguesia portenha” (GELADO, 2007, p. 103). Desse modo, consegue se explicar o 

senso de humor do autor que a maioria das vezes incomoda. Ricardo Piglia assegura, por sua 

vez, em El paisaje en las nubes que “Arlt ha intitulado la mayoría de sus crónicas usando el 

modelo de una técnica gráfica (las aguafuertes, el ácido que fija la imagen) porque quiere fijar 
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una imagen, registrar un modo de ver”
2
 (PIGLIA, 2009, p. 12). As teorias para responder à 

pergunta do nome, como se observa, são muitas. Nesse leque, arrisca Eleonora Frenkel 

Barretto, na sua tese de doutorado, A paisagem da sarabanda infernal [águas-fortes goyescas 

de R. Arlt]: 

 

Quem sabe a escolha da gravura tenha algo a ver com a “incitação” feita por Facio 

Hebequer, ao escrever sobre essa técnica artística “privilegiada” para a “luta social”, 
essa forma da “arte eminentemente popular”, “de difusão e de propaganda”, 

“eminentemente social”? Segundo Facio, a gravura seria a antecipação da pintura 

mural e esta, por sua vez, seria a “forma mais adequada para a plástica de massas”, 

haja vista seu caráter coletivo, oposto ao individualismo e à submissão da pintura de 

cavalete. Por isso, os “artistas revolucionários que aspiraram a se comunicar com as 

multidões” teriam se voltado para a gravura, cuja história já se confundia com a 

história das lutas coletivas (BARRETTO, 2011, p. 75).  
 

 Esta hipótese sustenta a relação de uma escrita revolucionária por parte de Arlt com os 

leitores, através da eleição de uma técnica de comunicação massiva. Todas as propostas me 

parecem possíveis e acertadas. Por estas razões, preferi usar o nome de água-forte, e não de 

crônica, quando me refiro aos textos deste jornalista. Uma vez esclarecida a eleição do Alrt 

pelo título Aguafuertes e explicada a terminologia usada por mim neste trabalho, continuo 

com a introdução da pesquisa.  

 Qual é o lugar que ocupa o escritor no contexto da modernidade? Com a fragmentação 

da chamada República das Letras, ele deixa de ser um sujeito que depende do poder estatal 

para começar a ser crítico até mesmo do próprio Estado. O letrado entra no mercado laboral e, 

portanto, se converte em um assalariado. Esse fato tem duas consequências: de um lado, a 

literatura ganha autonomia devido à distância dos favores do Estado; no entanto, de outro 

lado, ela se transforma em uma atividade regida pela urgência. Roberto Arlt critica repetidas 

vezes, por exemplo, a obrigação de escrever rápido para publicar, como veremos no capítulo 

I. Neste estudo, pretendo analisar como estes intelectuais entenderam suas cidades no 

contexto histórico da modernidade, através do trabalho que desenvolveram como cronistas. 

Procuro, ainda, avaliar as percepções que ambos tiveram das transformações do espaço 

urbano, do cotidiano e dos novos hábitos dos moradores do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. 

Escolho as crônicas e Aguafuertes por considerá-las um objeto excelente para compreender as 

imagens das cidades modernas, já que esse gênero testemunha o nascimento da sociedade 

capitalista. Tanto Lima Barreto quanto Roberto Arlt trazem à luz nesses escritos alguns  fatos 

                                                
2
 “Arlt tem intitulado a maioria das suas crônicas usando o modelo de uma técnica gráfica (as águas-fortes, o 

ácido que fixa a imagem) porque pretende fixar uma imagem, registrar um modo de ver” (tradução minha).  
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negativos desse tempo: o desemprego, a desigualdade, a miséria. Em contraposição a outras 

vozes da época, eles expõem os problemas que acompanham à modernidade. Todo texto 

responde a outro texto, segundo as palavras de Bakhtin; nesse sentido, cada uma dessas vozes 

constrói o seu próprio ponto de vista, usando como referência não apenas o seu olhar como 

também os do outros, com os quais dialogam. As representações de uma mesma cidade 

podem ser, como vimos, muito diversas. São as contradições entre os discursos que se fazem 

dela, percebidas através do olhar destes narradores, que me interessam neste trabalho. 

 A pesquisa foi dividida em três capítulos. O primeiro, chamado “As cidades 

narradas”, esclarece, em primeiro lugar, a diferença entre os conceitos de autor e de narrador, 

seguindo a teoria proposta por Bakhtin. Logo, percorre a história do Rio de Janeiro e de 

Buenos Aires, tanto para discutir semelhanças e diferenças entre elas, quanto para 

contextualizar os escritos dos autores estudados. Por último, destaca os pontos que considero 

mais relevantes da biografia de ambos, assim como os das suas obras. O segundo capítulo, 

“As cidades e as máscaras”, concentra-se nas crônicas de Lima Barreto e na sua relação com a 

cidade do Rio de Janeiro. Neste momento da escrita comprovaremos que, apesar das críticas 

que o escritor realiza em relação à ciência e ao progresso, ele precisa de alguns dos seus 

avanços, como por exemplo os novos modos de locomoção, para circular do centro até os 

subúrbios da cidade. O terceiro capítulo, “As cidades e as misturas”, trata sobre as 

Aguafuertes de Arlt e as representações que o narrador cria sobre Buenos Aires, levando em 

conta a ampliação e modificação do centro urbano, assim como a chegada massiva dos 

imigrantes. É importante assinalar que no ano de 2013 foram liberados os direitos de 

reprodução da obra deste último autor; por esse motivo, muitas das Aguafuertes que antes só 

podiam ser consultadas no acervo da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, foram publicadas 

em formato livro. As Aguafuertes cariocas são um caso desses.  

 Para as citações diretas do escritor argentino, utilizo a edição em português Águas-

fortes portenhas seguidas por Águas-fortes cariocas, da editora Iluminuras. Porém, como o 

título indica, ela contém apenas algumas águas-fortes portenhas e as águas-fortes cariocas. 

Aquelas águas-fortes ausentes desse livro foram colocadas na língua original no corpo do 

trabalho e traduzidas por mim no rodapé. Como o meu conhecimento do português é ainda 

mediano, peço desculpas de antemão pela aproximação nem sempre exata do texto original.  

 As cidades estão sempre submetidas a transformações. Voltar o olhar no tempo pode 

ajudar a compreender com mais clareza os acontecimentos do presente. Muitas críticas que se 

manifestavam ontem, ainda são expressas hoje, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. 
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Histórias e culturas que parecem tão diferentes, no final não são tanto. Se através deste 

trabalho consigo aproximar ambas as culturas, a portenha e a carioca, e contribuir desse modo 

com um intercâmbio mais fluido, os meus objetivos estarão cumpridos.  
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CAPÍTULO I: AS CIDADES NARRADAS 

 

                    A cidade fala aos seus habitantes, nós falamos a nossa cidade (Barthes, apud Resende, 1993, p. 100).  

 

1.1.  Algumas considerações críticas. 

 

Muito se tem escrito na crítica literária sobre o que é um autor. Foucault, Barthes e 

Bakhtin, por exemplo, definiram essa figura em artigos já clássicos, tais como “O que é um 

autor” (FOUCAULT, 1969), “A morte do autor” (BARTHES, 1968) e ainda “O autor e a 

personagem na atividade estética” (BAKHTIN, 2011)
3
. É importante destacar que as reflexões 

desses três estudiosos coincidem em um ponto: eles chamam atenção para o fato de que o 

autor deve ser compreendido não apenas como o indivíduo que escreve. Interessam-me 

especialmente os conceitos desenvolvidos por Mikhael Bakhtin sobre esse assunto para levar 

a cabo esta pesquisa, embora todos esses pensadores tenham contribuído com ideias 

produtivas para a teoria literária.   

No livro póstumo Estética da criação verbal (1979), foram reunidos diversos 

escritos do filósofo russo, dentre eles o já mencionado “O autor e a personagem na atividade 

estética”. Nesse texto o escritor ressalta a importância de se especificar o conceito de autor 

para evitar, assim, por exemplo, que a crítica literária se transforme em uma atividade 

biografista. Segundo ele, existem dois tipos de autor
4
: o “autor primário” e o “autor 

secundário” ou “imagem do autor”. O primeiro é “a consciência da consciência, isto é, a 

consciência que abrange a consciência e o mundo da personagem, que abrange e conclui essa 

consciência da personagem com elementos por princípio transgredientes a ela mesma e que, 

sendo imanentes, a tornariam falsa” (BAKHTIN, 2011, p. 11). O autor secundário, de outro 

lado, não tem existência fora da linguagem, ele é mais um elemento da obra. O autor 

secundário “guia a personagem” (BAKHTIN, 2011, p. 11), participa do universo narrativo, 

podendo assumir em muitos casos a função de narrador ou outorgar esse papel a outra 

personagem da narrativa. Esse autor é uma imagem criada pelo “autor primário”, que, por sua 

vez, é “sempre externo à obra, [é] aquele que lança mão da pluralidade de experiências 

presentes em sua realidade sociocultural consciente e inconsciente para assim representar o 

                                                
3 

Quem tiver interesse em se aprofundar nessas ideias, pode ler, além dos artigos mencionados, “A concepção do 

autor em Bakhtin, Barthes e Foucault” (2014), de Juciane dos Santos Cavalheiro. Esse texto resume com clareza 

as ideias gerais propostas pelos pensadores.  
4
 É importante destacar que alguns termos variam nas diversas traduções realizadas no Brasil. Por exemplo, o 

“autor primário” é chamado, em outros textos, de “autor-pessoa”, enquanto o “autor secundário” ou “imagem de 

autor” é conhecido também como “autor-criador”. 
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mundo por meio do discurso literário” (DIAS, 2012. p. 26). O autor primário é o indivíduo, 

elemento da vida, não da obra. Como assinala Bakhtin, o autor primário “nos conta [a] 

história centrada em ideias apenas na obra de arte, não na confissão de autor - se esta existe-, 

não em suas declarações acerca do processo de sua criação” (BAKHTIN, 2011, p. 5). Dito de 

outro modo, se as vivências desse autor formam parte da obra literária, é preciso lembrar que 

elas pertencem ao universo narrativo. O autor toma do mundo à sua volta o material para criar 

a sua ficção, no entanto, o que está escrito não pode ser confundido com a realidade fora do 

mundo literário. Esta distinção é essencial para qualquer estudo fecundo. 

Outro problema que deve ser enfrentado neste trabalho é a confusão a respeito do 

autor e do narrador. É muito comum pensar que tais figuras são análogas, mas, segundo a 

visão teórica adotada aqui, essa semelhança na realidade não existe. O narrador é parte do 

mundo narrado, podendo ser em alguns casos um dos personagens da narrativa; o autor, pelo 

contrário, é aquele que constrói os discursos, o arquiteto do mundo narrado. Essa 

diferenciação não é sempre tão simples de perceber. No caso das biografias, autobiografias ou 

diários, o autor primário aparentemente coincidiria com o narrador, porém, devemos levar em 

consideração que quem conta a história nessas ocasiões é a imagem do autor, que, insisto, não 

existe senão na linguagem. O escritor cria uma imagem de si mesmo que coincide com as 

próprias experiências e que de modo nenhum é o homem real. Essa discussão é relevante para 

este trabalho porque tanto as crônicas quanto as Aguafuertes apresentam uma dificuldade: 

quem são os narradores delas? O fato de que a voz no interior dos textos se corresponda, no 

geral, com o nome do autor me leva a pretender desambiguar esse possível equívoco.  

Sobre essa questão, Bakhtin afirma o seguinte: “Segundo uma relação direita, o autor 

[primário] deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano em que 

efetivamente vivenciamos a nossa vida [...]; ele deve tornar-se outro em relação a si mesmo, 

olhar para si mesmo com os olhos do outro” (BAKHTIN, 2011, p. 13). Em outras palavras, é 

preciso que o autor se distancie de si mesmo, se auto-objetive, para se tornar um fenômeno 

estético acabado, como é a personagem. Nesse processo, o autor pode lançar mão das 

experiências próprias e utilizá-las na elaboração da sua personagem; essas histórias serão, 

portanto, parte da obra literária, independentes da vida real. Seguindo o pensamento do 

filósofo: “As personagens criadas se desligam do processo que as criou e começam a levar 

uma vida autônoma no mundo, e de igual maneira o mesmo se dá com o seu real criador-

autor” (BAKHTIN, 2011, p. 6). Entretanto, para não confundir o autor primário com o autor 

secundário, não podemos esquecer que o narrador é construído dentro do texto, e que, 
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portanto, ele tem existência dentro da própria escrita, como já foi destacado neste trabalho. A 

partir da leitura do texto, pode-se perceber que o narrador do livro é mais um dos personagens 

que compõem a história. Sendo assim, reconhecer o autor primário através dele é 

praticamente impossível. Como indica a palavra “personagem”, do latim persona, personae, a 

confusão é parte da brincadeira: o termo refere, originalmente, às máscaras que se utilizavam 

no teatro. Ao escrever sobre Lima Barreto e Roberto Arlt, os concebo não tanto quanto 

sujeitos históricos, mas como autores secundários e narradores; isto é, penso neles como 

ficções que eles constroem sobre si mesmos.  

 

1.2. Lembrar a história. 

 

Porém, antes de nos aprofundarmos nos textos dos autores, considero imprescindível 

destacar certos acontecimentos e características presentes na época em que as obras a serem 

analisadas foram escritas. Essa opção de abordar a história do começo do século XX tanto do 

Brasil quanto da Argentina, se justifica inclusive pelas próprias características do discurso. 

Como nos lembra Luis Filipe Ribeiro, interpretando Bakhtin: “Não há, e não pode haver, 

discurso onde não haja um enunciador e um enunciatário historicamente identificáveis. As 

condições específicas em que um discurso é produzido são, por assim dizer, irrepetíveis” 

(RIBEIRO, 2000, p. 8). Ora, se o discurso não pode ser repetido justamente porque é 

produzido em um momento específico por sujeitos constituídos pelo contexto sócio-histórico; 

então, para compreender as significações envolvidas nos discursos que analisaremos, é 

necessário conhecer o período e o lugar que os motivaram. 

Nas crônicas de Lima Barreto e nas Aguafuertes de Roberto Arlt, ambos os 

narradores registram as mudanças que atravessam o Rio de Janeiro e Buenos Aires no final do 

século XIX e início do XX. As primeiras, escritas entre 1890 e 1922, descrevem no conjunto 

as consequências do processo de haussmanização
5
 da cidade; as segundas, datadas entre 1928 

e 1942, apresentam uma Buenos Aires que evidencia as contradições do projeto modernizador 

mais consolidado do que no primeiro caso. Keli Pacheco assinala em A comunidade em exílio. 

Literatura comparada entre Lima Barreto e Roberto Arlt, que “como outras grandes cidades 

já haviam passado pelo processo de transformação da paisagem, tornava-se imperioso 

                                                
5 A modernização das cidades, ocorrida no início do século XX, deve esse nome, “haussmanização”, ao Barão 

Haussman, quem foi o primeiro em realizar essas transformações na capital francesa.  
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acompanhar l´esprit du monde [grifo da autora] a todo custo” (2013, p. 69). Buenos Aires e o 

Rio de Janeiro passaram por essas mesmas mudanças com poucos anos de diferença.  

Embora o leitor possa ter uma ideia elaborada do que é a modernidade, é preciso 

definir como entendemos essa palavra. Ben Singer, em “Modernidade, hiperestímulo e o 

início do sensacionalismo popular”, estabelece pelo menos cinco ópticas para compreendê-la: 

seja do ponto de vista moral, político, socioeconômico, cognitivo ou neurológico, todas as 

definições se associam à ruptura com o passado e o surgimento do novo. Esse fato está 

implícito na origem mesma da palavra moderno, do latim modernus, que significa “recente, 

atual”. Segundo Singer, “a modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente 

urbano – que era marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador do que as 

fases anteriores da cultura humana” (SINGER, 2004, p.96). Jonathan Crary sugere, por outro 

lado, que “a modernização é um processo pelo qual o capitalismo desestabiliza e torna móvel 

aquilo que está fixo ou enraizado, remove ou elimina aquilo que impede a circulação, torna 

intercambiável o que é singular” (2012, p. 19). Nessa lógica, inventos novos foram 

substituídos por outros ainda mais novos: era preciso correr atrás deles, para continuar no 

mercado de trabalho. Assim o assinala Roberto Arlt na água-forte “Las angustias del 

fotógrafo”, que escreve a respeito de um novo tipo de câmera fotográfica e a competição que 

gera entre os fotógrafos da praça: “cierto es que las fotografías son las mismas, cierto es que 

no cambian, pero qué se le importa al público. En esta era de progreso, lo novedoso atrae y 

seduce. Y el fotógrafo antiguo padece”
6
 (ARLT, 1998, p. 248). “A modernização torna-se uma 

incessante e autoperpetuante criação de novas necessidades, novas maneiras de consumo e 

novos modos de produzir”, assinala Crary (2012, p.19). Esse tempo corresponde, como 

vemos, com um capitalismo crescente. No texto “A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica”, Walter Benjamin aponta como os recursos técnicos de reprodução massivos 

modificaram também a produção e a percepção das obras de arte. O filósofo destaca a relação 

entre os espectadores -assim como os leitores- com a obra reproduzida tecnicamente de modo 

massivo. Nas palavras do autor: “à medida que as obras de arte se emancipam do seu uso 

ritual, aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas” (BENJAMIN, 1993, p. 173). A 

circulação dessas obras consolidou o diálogo com o público, que começou interagir com elas 

mais cotidianamente. Porém, nesse processo as obras de arte perderam a sua “aura”, a sua 

                                                
6 

“Certo é que as fotografias são as mesmas, certo é que não mudam, mas que importância tem isso para o 

público. Em esta era de progresso, o novo atrai e seduz” (tradução minha).   
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unicidade, a sua irrepetibilidade. Dessa maneira, a arte se tornou em muitos casos um objeto 

de consumo em massa. 

 Tanto no Brasil quanto na Argentina, o olhar dos governantes estava voltado para 

França, especialmente em Paris. A cidade luz representava na época a cultura e a 

“civilização”; essas características, além das inovações arquitetônicas e técnicas no seu 

espaço urbano, fizeram da capital francesa um modelo a ser copiado na América Latina. 

Dessa maneira, foram realizadas diversas obras pelos sucessivos governos nas capitais destes 

países, tendo como objetivo a modernização das mesmas. Esperava-se, assim, superar o 

“atraso” cultural, herança da colônia, mas também criar novos espaços para circular, flanar, 

consumir, olhar e ser olhado. Alargaram-se as avenidas, construíram-se grandes prédios e 

bulevares, aumentaram o número de cafés, lojas e centros comerciais, entre outras mudanças. 

No Rio, algumas regiões do centro foram aterradas, inaugurou-se a Avenida Central, o cais do 

Porto e o morro do Castelo foi demolido. Em Buenos Aires, por sua vez, ampliou-se a rede 

ferroviária e a Avenida Corrientes, abriram-se cinemas, teatros e cafés, inaugurou-se o metrô. 

Alguns outros avanços técnicos, como o bonde elétrico, o automóvel, a câmara fotográfica e o 

cinema, acompanharam os processos de mudança das duas cidades. Com elas aumentou, 

assim, o número da população, que chegava à procura de trabalho ou fugindo das guerras. 

Cresciam as cidades capitalistas, as cidades do consumo em nome do “progresso”. 

Escreve João do Rio: “O Rio, cidade nova – a única talvez no mundo – cheia de 

tradições, foi-se delas despojando com indiferença. De súbito, da noite para o dia, 

compreendeu que era preciso ser tal qual Buenos Aires, que é o esforço despedaçante de ser 

Paris” (2009, p. 154). Lima Barreto, da mesma maneira, afirmava em “O convento”: “A 

capital da Argentina não nos deixa dormir. Há conventos de fachada lisa e monótona nas suas 

avenidas? Não. Então esse casarão deve ir abaixo” (BARRETO, 2004, p. 99, Vol. I). Resulta 

interessante pensar nesse jogo de espelhos, como se cria no Brasil não só de Paris, mas 

também de Buenos Aires a imagem de um lugar moderno para ser imitado. La reina del 

Plata
7
 é ainda hoje conhecida como a capital mais europeia da América latina, embora tenha 

muitas (e cada vez maiores) diferenças em relação à Europa.  

Mas o que se entende pela palavra “progresso”? Segundo o dicionário da Real 

Academia Española, o termo significa avanço, aperfeiçoamento; o Aurélio, por sua vez, o 

define como sinônimo de desenvolvimento de um país, região ou da civilização. O conceito 

refere-se, ainda, a um sentido de melhora na vida humana; porém, isso não acontece sempre, 

                                                
7
 Esse é um dos apelidos de Buenos Aires.  
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nem homogeneamente. No início do século XIX, as inovações técnicas mudam a vida 

drasticamente, como já vimos. As percepções do tempo, do espaço, do indivíduo, adquirem 

outras características e as novidades enchem de curiosidade as pessoas. Como Benjamin 

assinala: 

 
No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades 

humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. O modo pelo 

qual se organiza a percepção humana, o meio em que ela se dá, não é apenas 

condicionado naturalmente, mas também historicamente (BENJAMIN, 1993, 169).  
 

A ideia de “progresso” envolve os discursos; dele falam políticos, jornalistas, 

escritores, poetas, cientistas, etc. Eis o argumento que sustenta que a história é uma linha reta 

para a felicidade, e que acompanha a fé excessiva no futuro. Mas esse otimismo não 

contempla todos os fatos; uma grande parte da população fica excluída dos benefícios e tem 

que buscar alternativas para sobreviver. Tanto Lima Barreto quanto Roberto Arlt descreveram, 

nas suas obras, alguns desses personagens, bem como o outro lado do chamado “progresso”. 

Assim, o primeiro declara em “O muambeiro”: “Quando saio de casa e vou à esquina da 

Estrada Real de Santa Cruz, esperar o bonde, vejo bem a miséria que vai por este Rio de 

Janeiro” (BARRETO, 2004, p. 224, Vol. I). O segundo narra, por sua vez, em “El cine y los 

cesantes”: 

  

¿Se explica ahora usted, amigo mío, que los cines baratieris, en ciertos días de la 

semana, por los suburbios, estén repletos de hombres que peinan canas o que se 

podan barbas? 

Es la miseria. El cansancio. La tristeza. La necesidad de buscar olvido. Un hombre 

sin trabajo...8 (ARLT, 1998, p. 267).  
 

Miséria, desemprego e pobreza são algumas das características que também 

acompanham o processo de modernização.  

O Haiti foi o primeiro país da América a abolir a escravidão, em 1793. O Brasil foi o 

último: só em 1888 se proclama a lei áurea, que outorga a liberdade mais pela pressão política 

exterior que por uma intenção de reforma real. Lima Barreto escreveu uma crônica muito 

interessante sobre esse tema, “Maio”, na qual lembra o acontecimento ocorrido na sua 

meninice. O narrador rememora:  

 

                                                
8 

“Consegue entender agora, meu amigo, por que os cinemas baratos, alguns dias da semana, nos subúrbios, 

estão repletos de homens com cabelos brancos ou que se posam barbas? / É a miséria. O cansaço. A tristeza. A 

necessidade de ser esquecido. Um homem sem emprego…” (tradução minha).  



21 

 

A professora, Dona Teresa Pimentel do Amaral, uma senhora muito 

inteligente, a quem muito deve o meu espírito, creio que nos explicou a 

significação da coisa; mas com aquele feitio mental de criança, só uma coisa 

me ficou: livre! livre! 

Julgava que podíamos fazer tudo que quiséssemos; que dali em diante não 

havia mais limitação aos propósitos da nossa fantasia. 

Parece que essa convicção era geral na meninada, porquanto um colega meu, 

depois de um castigo, me disse: “Vou dizer a papai que não quero voltar mais 

ao colégio. Não somos todos livres?”. 

Mas como ainda estamos longe de ser livres! Como ainda nos enleamos nas 

teias dos preceitos, das regras e das leis! (BARRETO, 2004, p. 78, Vol. I).  
 

A esperança de que uma transformação social real aconteça se desvanece aos poucos, 

infelizmente, tanto para o autor quanto para um grande número da população brasileira. No 

ano seguinte, 1889, é declarada a República.  

Após a abolição, o destino dos negros, “abandonados à própria sorte” (BOSI, 2002, 

p. 190), não melhora: os caminhos possíveis que muitos deles encontram são o crime ou o 

alcoolismo, portanto, a marginalidade. As expectativas que acompanham à República no 

princípio são rapidamente traídas e as revoltas populares, consequência das políticas públicas 

aplicadas, aumentam. A conhecida Revolta da Vacina (1904), por exemplo, é resultado de uma 

série de proibições realizadas, no fundo, para controlar os usos do espaço público e empurrar 

à população pobre aos morros e subúrbios. Sobre a reestruturação da cidade de São Paulo, 

assinala Marcia Camargo que “esse embelezamento profilático e estratégico, ligando casernas 

aos bairros proletários por redes de boulevards, tornava a cidade menos susceptível a 

barricadas erguidas nos levantes populares (CAMARGOS, 2001, p. 25). Como podemos 

observar, as mudanças não foram executadas inocentemente. 

O boom do café, da borracha e do cacau atrai os imigrantes principalmente para o 

Rio e para São Paulo. Uma grande parte da população nordestina também decide partir para 

essas cidades. A fisionomia das mesmas muda: elas crescem muito rapidamente, dando 

origem a uma série de problemas, como, por exemplo, dificuldades de moradia digna e 

emprego legal ou fixo. Lima Barreto comenta em “A volta” a proposta do governo de facilitar 

passagens, terras e elementos de trabalho com o fim de obter mão de obra para os estados de 

Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A situação excedeu o previsto, e muitos migrantes têm que 

voltar para sua terra. Segundo José Murilo Carvalho: 

 

[...] agravaram-se muito os problemas de habitação, tanto em termos de quantidade 

quanto de qualidade. A “absoluta falta” de casas, especialmente para os pobres, foi 

salientada em 1892 pela Sociedade União dos Proprietários e Arrendatários de 

Prédios, que a atribuía à imigração. A Sociedade solicitava à Inspetoria de Higiene 

que fosse mais cautelosa ao mandar fechar habitações, pelas dificuldades que a 

medida poderia acarretar. Os velhos problemas de abastecimento de água, de 
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saneamento e de higiene viram-se agravados de maneira dramática no início da 

República com o mais violento surto de epidemia da história da cidade 

(CARVALHO, 1998, p. 18).  
 

Acelerou-se assim tanto a metropolização, a industrialização, quanto o déficit social. 

Mas o narrador da crônica “A volta”, coloca, aliás, a ênfase na ineficácia dos governantes: 

embora o Brasil tenha muita terra fértil, eles concentram o trabalho e a economia em 

pouquíssimas cidades. Lima Barreto conclui, assim:  

 

Voltam agora; voltam, um a um, aos casais, às famílias, para a terra, para a roça, 

donde nunca deviam ter vindo para atender tolas vaidades de taumaturgos políticos e 

encher de misérias uma cidade cercada de terras abandonadas que nenhum dos 

nossos consumados estadistas soube ainda torná-las produtivas e úteis. 
O Rio civiliza-se! (BARRETO, 2004, p. 167, Vol. I).  

 

O Rio de Janeiro era, nesse momento, o maior mercado de consumo brasileiro e, ao 

mesmo tempo, um dois grandes centros financeiros do país, como indica Carmem Lúcia  

Negreiros de Figueiredo. A cidade determinava, aliás, as modas, os comportamentos, até os 

modos de vida (SEVCENKO, 1998, p. 522); dito de outro modo, ela era o centro dos olhares. 

Devido a essa centralidade, foi possível realizar todas as mudanças já explicitadas. Segundo 

Figueiredo:  

 

[...] o Estado passa a usar todos os meios disponíveis para legitimar um projeto 

político, cujo conteúdo objetivava a renovação da capital da República, aliando a 

febre de enriquecimento e a ânsia de progresso imediato à concretização dos sonhos 

e dos anseios da burguesia urbana. Por isso, a necessidade de solução dos problemas 

básicos da cidade, como a falta de água, melhores condições de saúde, transporte, 

moradia, etc., é abandonada para favorecer a construção de uma imagem através de 

um projeto urbanístico que tem em Paris seu modelo político e metodológico 

(FIGUEREIDO, 1995 p. 68).  
 

A representação do Rio como “cartão postal” é apenas uma das versões da moeda. A 

outra, narrada pela voz de Lima Barreto, deixa ver as falências do projeto modernizador. Esse 

último dado não é menor, já que foram poucos os literatos que expressaram uma dissidência à 

elite carioca, como indica José Murilo de Carvalho. No livro Os bestializados, ele menciona 

apenas Lima Barreto e Euclides da Cunha. Em relação à falta de investimentos nos subúrbios, 

explica Lima Barreto em “O prefeito e o povo”: 

  
Todo o dia, pela manhã, quando vou dar o meu passeio filosófico e higiênico, pelos 

arredores da minha casa suburbana, tropeço nos caldeirões da rua principal da 

localidade da minha residência, rua essa que foi calçada há bem cinquenta anos, a 

pedregulhos respeitáveis.  

Lembro-me dos silhares dos caminhos romanos e do asfalto com o que a Prefeitura 

Municipal está cobrindo os areais desertos de Copacabana. 
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Por que será que ela não reserva um pouquito dos seus cuidados para essa útil rua 

das minhas vizinhanças, que até é caminho de defuntos para o cemitério de 

Inhaúma? (BARRETO, 2004, p. 294, Vol. II, p. 294).  
 

A nova organização republicana, como comprovamos, concentrou as suas obras 

principalmente na região central da cidade; as margens, portanto, foram deixadas de lado. As 

semelhanças com o nosso tempo presente não fazem mais que nos advertir que, embora o 

tempo transcorrido, o dinheiro público ainda não é investido no urgente, mas na maquiagem.  

A segmentação social era (ainda é) muito marcada; porém, sempre existem formas de 

resistência. Carvalho assinala a apropriação do futebol como esporte de massa (antes de elite, 

como especifica Lima Barreto em algumas crônicas, como “Divertimento?”), a “invasão” do 

samba na festa portuguesa da Penha, assim como o culto de religiões africanas na Pequena 

África, no bairro de Saúde. Essas expressões populares viraram marcas bem características da 

cultura brasileira.   

Quando Roberto Arlt publica as suas Aguafuertes, as mudanças realizadas para 

modernizar a cidade já estavam consolidadas. Elas deviam sua origem principalmente à 

Generación del 80 (“Geração dos 80”); esse grupo político tinha a clara proposta de converter 

Buenos Aires em uma potência econômica e cultural. A demolição de uma parte importante do 

Cabildo, prédio histórico, para abrir a Avenida de Mayo, em 1889, é um exemplo evidente do 

pensamento dessa Generación. Uma das asas e a sua torre foram derrubadas, a outra asa foi 

destruída em 1931 por José Félix Uriburu, para dar lugar à Avenida Julio Argentino Roca. 

Nessa data, começo do século XX, o sistema elétrico estava instalado e o bonde se deslocava 

por diversos bairros. Em 1913 inaugurou-se a linha A do metrô, o primeiro de América Latina. 

Entre 1880 até 1914, aproximadamente, o país recebeu um imenso número de 

imigrantes. O censo desse último ano anunciava que em Buenos Aires mais de sessenta por 

cento da população era estrangeira. Italianos, espanhóis, russos e polacos, entre outros, 

expandiam-se na cidade, junto com a língua e a cultura. Segundo Beatriz Sarlo, “do ponto de 

vista de sua população, Buenos Aires era uma cidade cosmopolita” (SARLO, 2010, p. 37). 

Para abranger esses novos grupos sociais, se destaca, entre as diversas medidas, a Lei de 

Educação Nacional (Lei 1420, 1884). A partir dela, a taxa de alfabetização e de escolaridade 

aumentou; os filhos dos imigrantes conseguiram aceder, dessa maneira, ao sistema educativo 

e, por conseguinte, ao capital econômico e simbólico. Aliás, o público leitor, tanto das classes 

médias quanto populares se incrementou, fato que contribuiu à difusão de numerosos jornais, 

entre eles El Mundo, no qual Roberto Arlt escrevia.  
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Em 1930 Hipólito Yrigoyen, presidente da República, foi derrubado. Iniciou-se 

assim, com esse golpe de Estado, a conhecida Década infame. Inicialmente o narrador das 

Aguafuertes festeja a ação dos golpistas, já que considera o “yrigoyenismo” inoperante, 

contudo a violência que se manifesta pouco tempo depois o faz mudar de posição. No texto 

“He visto morir”, sobre o fuzilamento de Severino di Giovanni, militante anarquista 

assassinado por ordem de Uriburu, o ditador, fica evidente:  

 

Pelotón, firme. 

Apunten.  

La voz del reo estalla metálica, vibrante: 

- ¡Viva la anarquía! 

- ¡Fuego! 

[…] Veo cuatro muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden 

los labios; son: Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última hora, Enrique González 
Tuñón, de Crítica y Gómez, de El Mundo. Yo estoy como borracho, Pienso en los 

que se reían. Pienso que a la entrada de la Penitenciaría debería ponerse un cartel 

que rezara: 

- Está prohibido reírse. 

- Está prohibido concurrir con zapatos de baile9.  

(ARLT, 1994, p. 83). 
 

A heroicidade de Severino, que ainda na hora final mantém firme sua ideologia, 

comove ao escritor. Nessa mesma época, Roberto Arlt inicia uma série de notas conhecidas 

como Buenos Aires se queja
10

, nas quais apresenta os problemas da cidade, com o fim de 

obter uma resposta por parte dos governantes. Como indica David Viñas:  

 

[...] la Buenos Aires de las Aguafuertes, entremezclada desde ya, nada tenía que ver 

con la Gran Aldea de 1880. Tampoco era una “Babilonia rioplatense”, como en 
1910; más bien una metrópoli cada vez más vertiginosa y despiadada. […] Y 

Roberto Arlt se iba desplazando – como Brecht – en otra ciudad desde un 

anarquismo jovial y descarado hacia una heterodoxia con perfiles más desabridos11. 

(VIÑAS, apud ARLT, p. 14).  
 

O tom, no começo mais leve, adquire peso.  

Na literatura, os intelectuais criam imagens variadas sobre o centro de Buenos Aires 

e os arrabaldes. Borges, por exemplo, inventa as orillas (em português, o termo seria similar à 

                                                
9 

“Pelotão, firme/Aponte/A voz do réu estoura metálica, vibrante:/Viva a anarquia!/Fogo!/[…] Vejo quatro 

rapazes pálidos como mortos e desfigurados que se mordem os lábios; são: Gauna, de La Razón, Álvarez, de 

Última hora, Enrique González Tuñón, de Crítica e Gómez, de El Mundo. Eu estou como bêbado. Penso nos que 

riem. Penso que na entrada da Penitenciária deveria se colocar um cartaz que disesse:/Está proibido rir./ Está 

proibido entrar com sapatos de dança” (tradução minha).  
10

 Buenos Aires se queixa.  
11 “

[...] a Buenos Aires das Aguafuertes, misturada, nada tinha a ver com a Grande Aldeia de 1880. Também não 

era uma “Babilonia rioplatense”, como em 1910; melhor dizendo, [era] uma metrópole cada vez mais vertiginosa 

e impiedosa. […] E Roberto Arlt ia se deslocando – como Brecht – em outra cidade desde um anarquismo jovial 

e descarado para uma heterodoxia com perfis mais insosso” (tradução minha).  
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palavra “beira”), caracterizadas pelos entardeceres rosados e casas baixas, no limite entre o 

campo e a cidade. Nas palavras de Sarlo: “A nova paisagem urbana, a modernização dos 

meios de comunicação, o impacto desses processos nos hábitos são o marco e o ponto de 

resistência em torno dos quais se articulam as respostas produzidas pelos intelectuais” 

(SARLO, 2010, p. 53) . Frente a uma cidade que se apresenta caótica, Borges consegue 

arquitetar um refúgio. Para Roberto Arlt, em contrapartida, as representações podem ser até 

contraditórias: Buenos Aires é tanto uma máquina infernal, como ele propõe nos romances, 

quanto uma paisagem saudosa ou uma revolução tecnológica, como descreve nas Aguafuertes. 

Por um lado, as cidades são “los cánceres del mundo”
12

 (ARLT, 2000, p. 177); porém, por 

outro lado, a Avenida Corrientes, em remodelação, tem os “armazones de cemento armado 

más bellos que una mujer”
13

 (ARLT, 1998, p. 231). O narrador continua o elogio em 

“Corrientes, por la noche”: 

 

Calle única, calle absurda, calle linda. Calle para soñar, para perderse, para ir de allí 
a todos los éxitos y a todos los fracasos […]; calle que al amanecer se azulea y 

oscurece porque la vida sólo es posible al resplandor artificial de los azules de 

metileno, de los verdes de sulfato de cobre, de los amarillos de ácido pícrico que le 

inyectan una locura de pirotecnia y celos14 (ARLT, 1998, 233).   
 

Essa Avenida deve sua existência, sem nenhuma dúvida, à modernidade; Arlt, flâneur 

portenho, adora tanto se perder nas ruas noturnas quanto a mistura que observa nelas. Apesar 

das calçadas estreitas, cheias de entulhos e dos canos de esgoto, ela tem um charme: “una 

humanidad única, cosmopolita y extraña se da la mano en este desaguadero que tiene la 

ciudad para su belleza y alegría
15

 (ARLT, 1998, p. 231). Citando a Sarlo, mais uma vez: “A 

cultura de Buenos Aires era tensionada pelo “ novo”, embora também lamentasse o curso 

irreparável das mudanças [...] A modernidade é um cenário de perdas, mas também de 

fantasias reparadoras” (SARLO, 2010, p. 57). Desse modo, entendemos Roberto Arlt como 

um narrador que experimenta consigo mesmo as ambiguidades expostas. 

 

1.3.  Os autores. 

                                                
12  “Os cânceres do mundo” (tradução minha).  
13 

“[...] armações de cimento armado mais belos do que uma mulher” (tradução minha).  
14

 “Rua única, rua absurda, rua linda. Rua para sonhar, para se perder, para ir desde lá para todos os sucessos e 

para todos os fracassos [...]; rua que no amanhecer fica azul e que escurece porque a vida é só possível no 

resplendor artificial dos azuis de metileno, dos verdes de sulfato de cobre, dos amarelos de ácido pírico que lhe 

injetam uma loucura de pirotecnia e ciúmes” (tradução minha).  
15 

“Uma humanidade única, cosmopolita e estranha entende-se as mãos neste bueiro que a cidade tem para a sua 

beleza e alegria” (tradução minha).  
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 Lima Barreto viveu uma grande parte da sua vida nos subúrbios. Apesar disso, segundo 

indica o seu grande biógrafo Francisco de Assis Barbosa, o escritor “por volta de 1904, ainda 

não se sentia integrado na vida suburbana.” (BARBOSA, 2002, p. 157). A sua relação com 

essa região da cidade é menos simples do que em geral é proposto pela crítica: o abandono 

que o povo sofria o motivou a escrever em defesa dele; porém, o escritor não se identificava 

com esse grupo social. Ele se debatia entre os círculos letrados que frequentava, o 

reconhecimento intelectual que desejava e a experiência que tinha do dia-a-dia como morador 

da periferia. Por esses motivos, é possível discutir a posição que sustenta a ideia de que o 

escritor era o “porta-voz dos humildes”. Segundo Barbosa, aliás: 

 

 [...] aborrecia-o viajar de trem, que era o principal meio de transporte para a cidade. 

Mortifica-se não só pelo trem, mas principalmente pelos passageiros, a maioria dos 

quais funcionários públicos. Todos o olhavam com curiosidade, e Lima Barreto 

sentia-se vexado, ferido no seu amor próprio pelos ocupantes da primeira classe 

(BARBOSA, 2002, 157).  
 

O narrador expressa nas crônicas, às vezes com ironia, a sua rejeição pelo transporte 

que utiliza cotidianamente, assim como pelos usuários. Em “A estação” ele relata, a propósito 

da locomotiva que se aproxima: “Procuro o padrões de beleza que tenho na cabeça: comparo-

os com a locomotiva. Não obtenho nenhuma relação. É deveras um monstro nascido sem 

modelo, da nossa mentalidade” (BARRETO, 2004, p. 446, Vol. II). Em “O trem dos 

subúrbios”, por outro lado, Lima Barreto descreve os estereótipos que observa dos moradores 

da periferia; alguns deles são “os magnatas suburbanos” (BARRETO, 2004, p. 468, Vol. II), 

os rapazes que depositam todas as esperanças no casamento e os candidatos a empregados 

públicos, para quem “um bonezinho de auxiliar (condutor de trem) ou de conferente é a meta 

dos seus sonhos” (BARRETO, 2004, p. 469, Vol. II). Tais sujeitos provocam sua 

desaprovação grande parte das vezes, como já mencionei. Em “A estação”, novamente, 

declara:  

 

A “estação” é verdadeira e caracteristicamente suburbana, na segunda metade da 

manhã, principalmente das nove às onze horas. São as horas em que descem os 

empregados públicos, os pequenos advogados e gente que tal.  

Então, é de ver e ouvir as palestras e opiniões daquela gente toda, sempre a lastimar-

se de Deus e dos governos, gente em cuja mente a monotonia do oficio e as 

preocupações domésticas tiraram toda e qualquer manifestação de inteligência, de 

gosto e interesse espiritual, enfim, uma larga visão do mundo (BARRETO, 2004, p. 

441, Vol. II).  
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O trem permite ao escritor participar das conversações alheias de grupos sociais 

diversos e realizar, desse modo, uma outra flânerie. Como nos lembra Marcos Scheffel: “Nas 

crônicas de Lima Barreto, é o bonde e o trem que põem lado a lado diferentes extratos sociais 

e que propiciam o encontro com a multidão” (2013, p. 5). Através deste meio, que representa 

o advento da modernização da capital, Lima Barreto experimenta uma nova maneira de 

conhecer o Rio de Janeiro.  

João Henriques, o pai do autor trabalhou em diversos jornais: no Jornal de 

Comercio, em A Reforma e logo na Tribuna Liberal. A sua ligação com a política lhe trouxe 

problemas, até o ponto de perder o emprego na Imprensa Nacional. O pequeno Afonso, 

sempre próximo a seu pai, vivenciou junto com ele momentos históricos marcantes, como já 

vimos em “Maio”. Através do Visconde de Ouro Preto, amigo deles, João Henriques foi 

nomeado escriturário das Colônias dos Alienados, se mudando para a Ilha do Governador com 

a família. O futuro escritor, interno no Liceu Popular Niteroiense, visitava-os nos finais de 

semana. Ele tinha obtido essa matrícula através do mesmo Visconde, o seu padrinho; de outra 

maneira, teria sido impossível arranjar uma educação dessa qualidade. O colégio era “um dos 

melhores do tempo, frequentado pela gente rica” (BARBOSA, 2002, p. 67); é nesse momento 

quando Lima Barreto começou perceber suas diferenças sociais, econômicas e ideológicas. 

Terminando o Liceu, o escritor já manifestava diferenças com o pensamento positivista que 

estava em voga. Como indica Barbosa, “fora do colégio, de quando em quando, se ia assistir 

ao culto na igrejinha da Rua Benjamim Constant, em companhia de amigos, era por simples 

desfastio ou curiosidade de adolescente letrado. Na verdade, achava tudo aquilo sumamente 

ridículo” (BARBOSA, 2004, p. 89). Nessa época, começou frequentar a Rua do Ouvidor; essa 

rua “era a chamada sala de visitas da cidade, onde desfilavam políticos, literatos e moças 

elegantes. Os cronistas sociais descreviam os vestidos em Francês. Era o chic da época” 

(BARBOSA, 2004, p. 93). Além disso, Lima Barreto iniciou suas contribuições jornalísticas, 

em um periódico de estudantes, A lanterna (1900). A sua formação é eclética; em Estações de 

passagem da ficção de Lima Barreto, Scheffel dedica o primeiro capítulo do livro a estudar a 

biblioteca do autor, a “limana”. O pesquisador percebe através dela os diversos interesses do 

escritor – historiográficos, arquitetônicos, geográficos, entre outros. Com a doença do pai, 

tido como louco, acrescentaram-se os problemas econômicos. Lima Barreto abandonou os 

estudos e se entregou, aos poucos, à bebida. O vício o levou a ser internado em duas ocasiões 

no Hospício Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha, em Botafogo. Nos seus escritos, 
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ficaram registros desses acontecimentos, ligando-os com a própria vida; essas experiências de 

carências e dificuldades fundam sua obra. 

Roberto Arlt, por sua vez, nasceu no bairro de Flores. Como aponta Sylvia Saítta em 

El escritor en el bosque de ladrillos, esse bairro era elegante, “sin embargo, y a pocas cuadras 

de la Plaza, las calles de tierra se convertían en andurriales los días de lluvia y más hacia el 

sur se extendían los luminosos bañados entre cuyas malezas se ocultaban míseros ranchos, 

refugio seguro del malevaje porteño”
16

 (2008, p. 15). Desse modo, o contraste que caracteriza 

a obra do autor está presente também no seu lugar de origem. Filho de imigrantes (a mãe era 

de Trieste e o pai prussiano), dono de um sobrenome impronunciável, o escritor tentou quase 

a vida toda legitimar tanto a sua procedência, quanto a sua formação intelectual. Saítta, sob o 

impacto da leitura realizada por María Teresa Gramuglio, assinala: “[...] en torno a la figura 

de Arlt no hay nada: ni pasado nacional, ni pasado familiar; detrás de su figura no hay 

tradición, no hay linaje, no hay antepasados ni padre. El escritor Arlt es, en definitiva, hijo de 

sus obras”
17

 (SAITTA, 2008, p. 27). Os seus conhecimentos foram adquiridos 

primordialmente através das bibliotecas de bairro, leituras de edições populares, livros usados 

e folhetins. Nesse sentido, é interessante considerar a editora Claridad, fundada em 1922. Ela 

foi criada por Antonio Zamora, um jornalista socialista, e ao redor dela começaram a se reunir 

alguns escritores de ideologia de esquerda. Um dos seus objetivos era a formação geral dos 

leitores; por esse motivo, as publicações variavam entre literatura clássica universal, literatura 

argentina e discussões sobre temas sociais. Roberto Arlt se formou lendo não só os grandes 

mestres da literatura, como Dostoiévski ou Flaubert, segundo ele afirma, mas também livros 

de saberes técnicos que influenciaram sua obra. Nas palavras de Sarlo: “A técnica é a 

literatura dos humildes e uma rôta para o êxito que pode prescindir da universidade ou do 

ensino médio” (SARLO, 2010, p. 106). Esse poderia ser um dos motivos que justifiquem a 

presença dos inventores, por exemplo, em obras como El juguete rabioso, Los siete locos e 

Los lanzallamas. Assim, na água-forte “El paraíso de los inventores”, o autor consegue 

explicar, através desses homens peculiares, a existência de lojas que vendem máquinas 

quebradas e peças de motores inutilizados. Ele escreve: “Allí concurre el señor que ha 

inventado un aparato. No tiene plata para hacer fabricar su máquina. A él no le importa. 

                                                
16 “Porém, e a poucos quarteirões da Praça, as ruas de terra convertiam-se em lugares estranhos nos dias de 

chuva e mais para o sul estenderam-se os luminosos charcos e entre esse mato ocultavam-se os míseros 

barracões” (tradução minha). 
17 “[...] em torno da figura de Arlt não existe nada: nem passado nacional, nem passado familiar, detrás dessa 

figura não existe tradição, não existe linhagem, não existem antepassados, nem pai. O escritor Arlt é, 

definitivamente, filho de suas obras” (tradução minha).  
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Fabrica una parecida con piezas de automóvil”
18

 (ARLT, 1998, p. 252). Porém, nos romances 

os avanços técnicos aparecem problematizados. Para esse narrador, eles não contribuem no 

mundo com nenhum tipo de melhora, senão o contrário. Sobre a cidade, ele reflete:  

 

Se desmorona vertiginosamente hacia una supercivilización espantosa, ciudades 

tremendas en cuyas terrazas cae el polvo de las estrellas, y en cuyos subterráneos 

superpuestos, arrastran una humanidad pálida hacia un infinito progreso de 

mecanismos inútiles19 (ARLT, 2000, p. 313).  
 

As leituras sobre Buenos Aires são variadas na obra de Roberto Arlt. As Aguafuertes 

oscilam entre um olhar entusiasta pela destruição do velho, o festejo das construções novas e, 

às vezes, uma nostalgia pela tranquilidade perdida.  

Na infância, o escritor teve algumas carências econômicas, mas, apesar disso, a 

família nunca precisou morar em conventillos
20

. Roberto Arlt abandonou os estudos aos 14 

anos e, tão logo foi expulso da casa pelo pai, começou a trabalhar em diversos empregos 

precários, de salários mínimos, como vendedor numa livraria, aprendiz de pintor, ou 

mecânico. Parte dessa experiência aparece representada no seu primeiro romance, El juguete 

rabioso. Nele, o protagonista, Silvio Astier, devido aos problemas que padece também com o 

próprio pai, é obrigado a trabalhar nos piores lugares. O escritor gostava de mudar seu nome 

(alguns dos textos estão assinados como Roberto Godofredo Christophersen Arlt), assim 

como a data de nascimento. Essas brincadeiras denotam o interesse dele em construir o 

próprio mito, problematizando os limites entre ficção e verdade. Roberto Arlt assegura na sua 

Autobiografia, publicada no jornal Don Goyo em 1926, que o primeiro conto foi escrito 

quando ele tinha oito anos, como resultado de um desafio: ser vendido para um vizinho que ia 

comprá-lo, se ele gostasse da história. Sobre esse fato, argumenta Saítta: “Para Arlt, […] 

escribir es hacerse pagar, y el dinero, como señala Ricardo Piglia, es la garantía que hace 

posible la apropiación y el acceso a la literatura”
21

 (2008, p. 22). A relação literatura e 

mercado, explicitada pelo autor em diversas obras, é complexa, porque exige velocidade na 

escrita. Na água-forte “Uma escusa: o homem do trombone”, ele explica: 

 

                                                
18

 “Ali vai o senhor que tem inventado um aparelho. Ele não tem grana para fabricar a sua máquina. Para ele isso 

não é importante. Ele fabrica uma similar com peças de automóvel” (tradução minha).  
19 “Desmorona-se vertiginosamente para uma supercivilização pavorosa, cidades tremendas que recebem pó de 

estrelas nas suas varandas e que arrastam, no seu metrô transversal, uma humanidade pálida para um infinito 

progresso de mecanismos inúteis” (tradução minha).  
20 Cortiços. 
21 

“Para Arlt, […] escrever é receber grana, e o dinheiro, como assinala Ricardo Piglia, é a garantia que permite a 

apropriação e o acesso à literatura” (tradução minha).  
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Vejo que estou dizendo bobagens, e das grandes… E tudo porque tenho que escrever 

esta matéria em vinte e cinco minutos, pois tenho que pegar o metrô e para ir à 

ACM.  Não é trágico isto de ter que escrever uma matéria em vinte e cinco minutos? 

Por mais que eu faça as teclas ressoarem, não preencho o tempo necessário para 

terminar o artigo  (ARLT, 2013, p. 101) 
 

Essa pressa que demanda a modernidade é acompanhada, desse modo, pela baixa 

qualidade do texto.  

Os encontros literários que aconteciam em Flores, assim como as tertúlias que o 

escritor assistia lhe abriram caminhos. As tertúlias eram encontros entre intelectuais, músicos 

e outros artistas que se juntavam para conversar sobre assuntos relativos à arte. Nesses 

espaços, Roberto Arlt teve contato com escritores reconhecidos, como Conrado Nalé Roxlo, 

com quem manteve amizade. É importante destacar que esses pequenos grupos intelectuais 

vendiam as suas obras nessas reuniões e, aliás, tinham no geral um pequeno jornal para 

difusão dos seus textos. Com o nascimento de El mundo, em 1928, começam as Aguafuertes 

porteñas. O jornal tinha como público empregados em escritórios, universitários, donas de 

casa e comerciantes; em outras palavras, a classe média. Ele chamou a atenção pelo seu 

formato, tabloide, que era inovador e, por sua vez, permitia uma leitura confortável do 

mesmo. Nas Aguafuertes lá publicadas aparece a primeira pessoa gramatical, como assinala 

Saítta. Desse modo o autor “[…] legitima su lugar de enunciación, consolida un público y 

saborea la certeza de interesarle a la gente, de saberse leído por miles de lectores, de “ser” a 

través de la escritura”
22

 (SAITTA, 2008, p. 78). A imagem pública de Roberto Arlt crescia, e 

com ela o seu compromisso político. Em 1931 participou do grupo recentemente fundado 

Teatro del Pueblo, dirigido por Leónidas Barletta, cujo fim era levar o teatro moderno às 

massas, segundo o próprio diretor. Nesse período escreveu a obra Trescientos millones, 

interpretadas por esses atores. No ano seguinte, ainda na procura de uma opção política 

diferente, tenta se unir no Partido Comunista. Porém, o escritor fica nele pouco tempo, já que 

as suas diferenças se manifestam rapidamente.  

 

1.4. As obras. 

 

Como as experiências destes autores determinam o discurso presente nas suas obras? 

Antes de me aproximar de uma resposta, é importante esclarecer o que considero por 

“discurso”. 

                                                
22 “[...] legitima o seu lugar de enunciação, consolida um público e saboreia a certeza de interessar às pessoas, de 

saber que ele é lido por milhares de leitores, de “ser” através da escritura” (tradução minha).  
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 Seguindo a Teoria da Enunciação proposta por Bakhtin, cada discurso está composto 

por enunciados elaborados pelos sujeitos participantes do ato de enunciação, o enunciador e o 

enunciatário. O enunciador é aquele que produz o enunciado; o enunciatário é para quem o 

enunciado é dirigido. Esses papéis se alternam no ato da enunciação. O enunciado, unidade 

constitutiva do discurso, origina-se, portanto, nesse intercâmbio que inaugura a situação 

comunicativa. Ele nunca está isolado porque interage com outros enunciados, anteriores e 

posteriores, da cadeia discursiva. O enunciado sempre é orientado para alguém; seguindo esse 

pensamento, tanto as crônicas quanto as Aguafuertes respondem aos diferentes discursos que 

circulavam na época, bem como conjecturam as respostas possíveis a esses enunciados.  

Além disso, no discurso, seja ele qual for, está presente a intenção do enunciador de 

transmitir uma mensagem, dirigida a um destinatário específico, que, no caso de nosso estudo, 

são os leitores dos jornais. Sabe-se ainda que, dentro do quadro teórico proposto pelo filósofo 

russo, o estilo e a composição do enunciado dependem diretamente do modo como o 

enunciador percebe e imagina esses destinatários. Sobre essa relação entre a utilização da 

linguagem e a imagem do leitor, cabe ressaltar que ambos os escritores com os quais trabalho 

foram criticados por “escreverem mal”, “errado” por críticos e escritores contemporâneos a 

eles. A discussão era, no fundo, sobre as características, usos e legitimações de uma língua 

nacional. A escritura de ambos os cronistas pode ser pensada, desse modo, como uma forma 

de resistência, uma dissonância. 

Os confrontos com os puristas, no caso de Lima Barreto, eram consequência não só 

do projeto de escrever em uma linguagem coloquial que representasse o público leitor, mas 

também da elaboração de uma “literatura militante” (PACHECO, 2013, p. 143). Para Zélia 

Nolasco-Freire, “compreende-se que a decisão do escritor em romper com os modelos 

literários vigentes era mais do que uma necessidade, pois a linguagem usada não mais atendia 

à evolução cultural e às exigências do período” (FREIRE, 2005, p. 115). Segundo assinala 

Eleonora Frenkel Barretto, apesar de que na obra do autor não existam muitos exemplos de 

fala popular, como acontece no caso de Roberto Arlt, “estão presentes em sua escritura a gíria 

carioca e as marcas da oralidade nas falas de suas personagens, revelando uma preocupação 

com a representação das transformações sociais e culturais de sua época, por intermédio da 

linguagem” (BARRETO, 2008, p.252). Seguindo essa ideia, a discussão sobre a escritura 

“ruim” de Lima Barreto, feita pelos seus contemporâneos, não faz sentido. Ela tinha a ver 

com concepções sobre a linguagem da época que hoje não são mais aceitas. A pesquisadora 

também afirma:  
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Nas formas escolhidas pelos escritores, na temática de suas obras e no uso que 

fazem da linguagem, revela-se a intenção de representar o universo urbano da 
perspectiva daqueles que vivem marginalmente o processo de modernização, 

daqueles que revelam os limites e a hipocrisia do mesmo. Segundo a análise de Cury 

(Apud Nolasco-Freire, 2005: 134) a linguagem presente na obra de Lima Barreto é 

“própria do mundo de marginalizados e explorados” e essa linguagem torna-se um 

recurso para o fazer artístico (BARRETTO, 2008, p. 265). 
 

Esse raciocínio sustenta a ideia de que, por meio dessas escrituras, os grupos sociais 

menos favorecidos são colocados em uma posição de maior visibilidade.   

Ainda sobre a linguagem de Lima Barreto, diz Sevcenko que: “Os processos 

literários com que desenvolve esses gêneros correspondem à narrativa caracterizada pela 

combinação simultânea de gêneros, estéticas estilos, à rejeição de artifícios retóricos, à 

linguagem comum e descuidada, à ironia tendente à sátira e à parodia” (SEVCENKO, 1983, 

p. 164). Aliás, cabe ressaltar que o próprio escritor revela sua predileção pelo uso de uma 

linguagem mais próxima da popular quando afirma, em “Qualquer coisa”: “Não posso 

compreender que a literatura consista no culto ao dicionário” (BARRETO, 2004, p. 89, Vol. 

I).  

Essa ideia sustentada por Lima Barreto se aproxima às reflexões desenvolvidas por 

Roberto Arlt. Em águas-fortes como “Como querem que eu escreva a vocês?”, o escritor 

argentino se resguardava das acusações recebidas a respeito do seu modo de escrever. Ele 

respondia aos leitores que “[…] além disso, há algo mais importante que o idioma, e são as 

coisas que se dizem” (ARLT, 2013, p. 237). O conteúdo parece ter menos importância, para os 

literatos, segundo ele, do que a forma. O autor continua: “Se você tem “coisas” para dizer, 

opiniões para expressar, ideias para dar, é indiferente que as expresse num idioma rebuscado 

ou simples” (ARLT, 2013, p. 237). Desse modo, Roberto Arlt denunciava a artificialidade da 

norma culta e da linguagem “elevada”. Em “O idioma dos argentinos”, ele declara:  

 

[…] não podem nos obrigar a dizer ou escrever: “levou à boca um pão fatiado com 

presunto”, em vez de dizer: “comeu um sandwich”. Eu apostaria a minha mãe como 

o senhor, na sua vida cotidiana, não diz: “levou à boca um pão fatiado com 

presunto” mas que, como todos, diria: “comeu um sandwich”(ARLT, 2013, p. 182).  

 

A eleição por uma linguagem que segue as normas mais puristas está acompanhada 

pela intenção de manter a literatura preservada para uma elite. 

 O escritor argentino incluía nos seus textos tanto expressões do lunfardo (uma gíria 

argentina e uruguaia que nasce no contexto da imigração europeia massiva, principalmente 
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influenciada pela língua italiana.), quanto do espanhol castiço ou vocabulário científico e 

alternava também entre o voseo e o tuteo
 
(duas formas para se referir à segunda pessoa do 

singular de um modo informal. O uso de uma ou de outra forma depende da região, na 

Argentina, por exemplo, se utiliza o voseo) tudo em uma mistura sem preconceitos. Aliás, 

muitas águas-fortes explicam a origem ou significado de palavras lunfardas, como acontece 

em “El ʻfurboʼ” (enganador ou pícaro) ou em “El origen de algunas palabras de nuestro léxico 

popular”. Segundo Saítta: 

 

El escándalo de sus notas periodísticas –y también de su literatura- reside en que 

Arlt combina el uso de las voces de la calle con la exhibición constante de un saber 

literario, al que se suma la apropiación de discursos ajenos a la literatura, esos 

“saberes de pobre” que incorporan el léxico de la química, de la física, la geometría, 

los saberes ocultos, el magnetismo, la teosofía, para representar una subjetividad, un 

paisaje, una acción23 (SAÍTTA, 2008, p. 82). 
 

Esses “saberes de pobre” que menciona a pensadora colocam Roberto Arlt em uma 

fronteira linguística provocadora, já que através da sua escritura ele legitimava o seu 

conhecimento da língua, definindo assim também uma identidade. Como Viñas aponta, “si la 

identidad para los escritores de los Centenarios era un dato como corroboración acogedora de 

herencias y convicciones, para Arlt, además de perplejidad o desdén, presuponía un drama, 

una exigencia cotidiana y una producción”
24

 (VIÑAS, apud. ARLT, 1993, p. 27).  

Eleonora Frenkel Barretto assinala que “a representação da oralidade e o registro 

coloquial na narrativa de ambos os escritores revelam a motivação de dar conta de um novo 

contexto em que personagens sociais assumem novas posições, desempenham novas 

atividades, criam novas formas de sociabilização e comunicação” (BARRETTO, 2008, p. 

257). Esse uso da língua teria a ver, portanto, com as novas condições de produção e de 

circulação da palavra escrita, assim como com o lugar que o intelectual assume, se inserindo 

no mercado de trabalho, através principalmente do jornalismo. Pacheco assevera que 

assistimos nessa época ao “fim da era da literatura como esfera auto-suficiente” (PACHECO, 

2013, p. 159), pois a atividade de escrever, tanto literatura quanto textos no âmbito 

jornalístico, passa a ser um meio de ganhar a vida para pessoas que não faziam parte de uma 

                                                
23  “O escândalo das suas notas jornalísticas –e também da sua literatura- reside em que Arlt combina o uso das 

vozes da rua com a exibição constante de um saber literário, mais a apropriação de discursos alheios à literatura, 

esses “saberes de pobre” que incorporam o léxico da química, da física, a geometria, os saberes ocultos, o 

magnetismo, a teosofia, para representar uma subjetividade, uma paisagem, uma ação” (tradução minha).              
24  “Se a identidade para os escritores dos Centenários era um dado de corroboração acolhedora de heranças e 

convenções, para Arlt, além de perplexidade e desdém, pressupunha um drama, uma exigência cotidiana e uma 

produção” (tradução minha). 
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elite, apesar das dificuldades atravessadas. Nesse contexto, Lima Barreto e Roberto Arlt, 

ambos vindos de classes menos abastadas, puderam apresentar outros pontos de vista sobre a 

realidade que os cercava. 

Diante dessa afirmação, um questionamento se impõe: podemos considerar as 

crônicas e Aguafuertes como uma representação do real, embora a origem delas seja o jornal 

e, portanto, se espere que informem a “verdade”? Sim. Apesar de o discurso jornalístico negar 

a possibilidade de ficção na interpretação dos fatos, os textos que estamos analisando são, 

ainda, “uma representação do real, uma maneira de contar o mundo, construída por um autor” 

(DIAS, 2012, p. 25). Por trás de todo discurso, existe um sujeito que escolhe o que narrar 

entre o que vê. Todorov afirma, pensando em Bakhtin, que “em nosso mundo contemporâneo 

é impossível assumir uma verdade absoluta” (TODOROV, apud. BAKHTIN, 2011, p. XXI), 

de modo que conhecemos o mundo através das representações que dele conseguimos fazer, 

assim como pelas versões que recolhemos de outros. Todo discurso é sempre uma versão da 

história, e não a história em si. Com as crônicas e as Aguafuertes não é diferente, pois elas 

exibem diversas cenas que evidenciam que o real depende do ponto de vista de quem escreve.  

Esses textos que iremos analisar apresentam uma característica significativa: tratam 

de temas cotidianos, assuntos que, às vezes, parecem ter uma relevância mínima, para 

compor, com eles, discursos que traduzem uma imagem mais completa da época em questão. 

As crônicas e as Aguafuertes conduzem o leitor a um aprofundamento do olhar; essas micro-

histórias que os autores narram, assim como as análises que eles executam, fazem com que o 

enunciatário pare para refletir e enxergue de outro modo a realidade. Porém, a velocidade que 

caracteriza o início do século XX está também impressa nesses escritos. Segundo assinala 

Beatriz Resende, “escrita para ser publicada em folhetins, jornais, revistas ou suplementos, a 

crônica é uma criação ligada ao imediato como o veículo que lhe serve de suporte” (1995, p. 

11). Os assuntos são variados; abordam diversos aspectos como os esportes, as festas 

populares, a moda, os trabalhos, a economia, entre outros.  Conforme nos diz Antonio 

Candido: 

                            

[...] a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das 

coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de 

adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma 

beleza ou uma singularidade insuspeitadas (CANDIDO, 1992, p. 14).  
 

Ao investir nas miudezas do cotidiano, as crônicas revelam sua grandeza e, por sua 

vez, traduzem o dinamismo do momento em que são produzidas. Se em um começo a 
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intenção desse gênero era informar e comentar, logo a sua linguagem foi se aproximando da 

poesia e do humor, como Candido aponta. Margarida de Souza Neves, por sua vez, indica: 

 

Seu tom é leve, e busca sempre ser acessível a todos os leitores. Sua marca de 

identidade é a de ser comentário quase impressionista. A escolha de seus temas é 

supostamente arbitrária e a liberdade preside sua construção. Sua forma é, por 

definição, caleidoscópica, fragmentária e eminentemente subjetiva (NEVES, 1995, 

p. 20).  
 

Por meio dessa liberdade formal, a crônica narra a vida na cidade e constrói assim a 

memória dela. Para elaborar as suas próprias representações da metrópole, os cronistas, 

muitas vezes, assumem o papel de flâneur, figura descrita e popularizada por Benjamim 

(2012), em um estudo sobre o poeta Baudelaire. Segundo as reflexões do pensador alemão, o 

flâneur ‒ “passeante, andarilho” ‒ se misturava com a multidão a fim de registrar com o olhar 

alguma outra coisa que ninguém tivesse percebido. Citando Simmel, Benjamim explica:  

 

As relações recíprocas dos seres humanos nas cidades se distinguem por uma notória 

preponderância da atividade visual sobre a auditiva. Suas causas principais são os 

meios públicos de transporte. Antes do desenvolvimento dos ônibus, dos trens, dos 

bondes no século XIX, as pessoas não conheciam a situação de terem de se olhar 

reciprocamente por minutos, ou mesmo por horas a fio, sem dirigir a palavra umas 
às outras (BENJAMIN, 2012, p.36).  

 

O flâneur nasce, assim, com a cidade moderna, isto é, dentro dos contextos em que 

Lima Barreto e Roberto Arlt estavam inseridos. É possível considerar os autores como 

flâneurs, apesar das diferenças históricas e geográficas em relação à França de Baudelaire? 

Para Benjamin, “a rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, 

sente-se em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes” (BENJAMIN, 2012, p. 

35). Desse modo, pelo fato de eles andarem pelas ruas, procurando material para as suas 

notas, tanto Lima Barreto quanto Roberto Arlt podem ser pensados como exemplos dessa 

figura. 

Lima Barreto usava tanto o bonde e o trem quanto as próprias pernas para as suas 

andanças pelo Rio de Janeiro. Barbosa lembra no seu livro que o escritor “padecia da mania 

ambulatória” (2002, p. 317); entre as anedotas que justificam essa asseveração, ele destaca 

que o escritor tinha andado da Avenida Rio Branco à Gávea, e queria ainda continuar o 

trajeto, apesar da surpresa e desistência do seu acompanhante. O biógrafo ressalta, aliás, os 

sapatos sujos do autor, que por um lado comprovavam a veracidade da história narrada, e por 

outro o colocavam na calçada oposta às pessoas “bem vestidas” da Rua do Ouvidor. Em 

muitas das suas crônicas, o escritor descreveu os contrastes que percebia nesses trajetos e, 
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embora ele não se definisse com o termo flâneur, exerceu sem dúvida um tipo de flânerie. Os 

seus escritos têm um olhar detido e crítico que demonstram que essa atividade era para ele 

“um mecanismo de percepção das novas formas de sociabilidade geradas pelo universo da 

técnica” (SCHEFFEL, 2013, p.5). Veja-se, por exemplo, o que ele declara em “De Cascadura 

ao Garnier”:  

 

Entretanto, essa trilha lamacenta que, preguiçosamente, a Prefeitura Municipal vai 

melhorando, viu carruagens de reis, de príncipes e imperadores. Veio a estrada de 

ferro e matou-a, como diz o povo. Assim aconteceu com Inhomirim, Estrela e outros 

“portos” do fundo da baía. A Light, porém, com o seu bonde de “Cascadura” 
descobriu-a de novo e hoje, por ela toda, há um sopro de renascimento, uma 

palpitação de vida urbana, embora os bacorinhos, a fossar a lama, e as cabras, a 

pastar pelas suas margens, ainda lhes dêem muito do seu primitivo ar rural de 

antanho.  

Mas... o bonde de Cascadura corre; [...] e penso no passado (BARRETO, 2004, p. 

540, Vol. II).  
 

Lima Barreto acentuava, aliás, as desigualdades econômicas e culturais que existiam 

nos subúrbios, assim como as dificuldades no ensino, as especulações imobiliárias, a 

infraestrutura ruim da região e o abandono das autoridades. Em “A polícia suburbana”, ele 

chama a atenção para o fato dos policiais dormirem no horário de trabalho. O narrador declara 

com ironia:  

 

Penso mesmo que, se as coisas não se passassem assim, os vigilantes, obrigados a 

mostrar serviço, procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos, 
como eu, ou os pobres-diabos que lá procuram dormida, seriam incomodados, com 

pouco proveito para a lei e para o Estado (BARRETO, 2012, p. 130, Vol. I).  
 

Em “O cedro de Teresópolis”, ele demonstra como as classes abastadas estavam 

indiferentes para a derrubada geral de árvores, demonstrando assim, um desprezo pela 

natureza, situação que repercute diretamente na imagem dos subúrbios.  

 

O estado dos arredores de Rio, abandonados, enfeitados com construções contra-
indicadas, cercados de terrenos baldios onde ainda crescem teimosamente algumas 

grandes árvores das casas de campo de antanho, faz desconfiar que os nababos de 

Teresópolis pouco se incomodam com o cedro que o turco quer derrubar, para fazer 

caixas e caixões que guardem quinquilharias e bugigangas (BARRETO, 2012, p. 

131,  Vol. II).  
 

O estado geral da periferia é, portanto, de descuido e esquecimento. O escritor 

assinala, ainda: “Os nossos arrabaldes e subúrbios são uma desolação. As casas de gente 

abastada têm, quando muito, um jardinzinho liliputiano de polegada e meia; e as da gente 
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pobre não têm coisa alguma” (BARRETO, 2004, p. 129, Vol. II). Os cantos floridos e as 

árvores frutais começam a ser um privilégio, em detrimento do “progresso”. O tema abordado 

na crônica comprova, aliás, como o escritor captou questões fundamentais que impactam 

ainda em nosso presente, como a temática ambiental. Segundo indica Marcia Camargos, 

citando a João do Rio: “para o brasileiro ultramoderno, o Brasil só existe depois da Avenida 

Central [...] o resto não nos interessa, o resto é inteiramente inútil” (CAMARGOS, 2001, p. 

55). Lima Barreto critica fortemente, como se vê, a modernização levada a cabo no Rio de 

Janeiro, já que esse projeto atende fundamentalmente às classes dominantes. Assim, fica 

evidente para quem se está pensando a cidade. Na mesma crônica, o narrador continua:  

 
Aos famosos melhoramentos que têm sido levados a cabo nestes últimos anos, com 

raras exceções, tem presidido o maior contra-senso. 

Os areais de Copacabana, Leme, Vidigal, etc., é que têm merecido os carinhos dos 

reformadores apressados.  

Não se compreende que uma cidade se vá estender sobre terras combustas e estéreis 

e ainda por cima açoitadas pelos ventos e perseguidas as suas vias públicas pelas 

fúrias do mar alto.  
A continuar assim, o Rio de Janeiro irá por Sepetiba, Angra dos Reis, Ubatuba, 

Santos, Paranaguá, sempre procurando os areais e os lugares onde o mar se possa 

desencadear em ressacas mais fortes (BARRETO, 2004, p. 130, Vol. II).  
 

 Toda a especulação imobiliária se concentrava -como se concentra na época atual- nas 

regiões do centro e dos terrenos ganhados ao mar. Chama a atenção perceber que até a 

chegada dos bondes pela Companhia de Ferro-Carril Jardim Botânico, em 1892, Copacabana 

era “visitada por poucos devotos […], por pescadores e por pessoas de má reputação” 

(FAZENDA, 1919, apud FERNANDES, 2011, p. 55). Devido ao seu acesso difícil, ela era 

“uma espécie de sertão da freguesia da Lagoa” (FERNANDES, 2011, p. 55), segundo indica 

Nelson da Nóbrega Fernandes no livro O rapto ideológico da categoria subúrbio. Rio de 

Janeiro 1858-1945.  

Lima Barreto, que conhecia bem os problemas com os quais o povo lidava, foi um 

dos primeiros cronistas a descrever os subúrbios cariocas sem exotismo. Nos seus textos, 

ficam claras as diferenças desse lugar em relação ao centro do Rio de Janeiro, assim como as 

dificuldades que os moradores periféricos enfrentavam no dia-a-dia. O escritor, aliás, exigia a 

atenção dos governantes, como nos mostra “Queixa de defunto”:  

 
Esta rua foi calçada há perto de cinqüenta anos a macadame e nunca mais foi o seu 

calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e larguras, por ela 

afora. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro do caixão em cima de um 

coche que por ela roda, sofre o diabo. De uma feita um até, após um trambolhão do 

carro mortuário, saltou do esquife, vivinho da silva, ressuscitado com o susto 

(BARRETO, 2004, p. 158, Vol. II). 
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O mal calçamento das ruas é um problema que o preocupa seriamente, como pode-se 

observar lendo outras cônicas do autor com a mesma temática. As críticas de Lima Barreto 

abarcavam, porém, tanto as regiões suburbanas quanto o centro da cidade. Prédios suntuosos e 

chiques como o Teatro Municipal ou a Biblioteca Nacional, realizados com dinheiro público 

que poderia ter sido investido em outras obras mais urgentes ou necessárias, foram objeto do 

seu olhar agudo. Esses gastos excessivos com o embelezamento da cidade evidenciavam, 

aliás, a consolidação dos espaços elitizados. Em “A Biblioteca”, o cronista escreve:  

 

Como é que o Estado quer que os malvestidos, os tristes, os que não têm livros 
caros, os maltrapilhos “fazedores de diamantes” avancem por escadarias suntuosas, 

para consultar uma obra rara, com cujo manuseio, num dizer aí das ruas, têm a 

sensação de estar pegando à mulher do seu amor? (BARRETO, 2012, p. 149, Vol. I).  
 

Sobre o Teatro Municipal, em “Uma coisa puxa a outra... II”, ele ressalta:  

 

O Teatro Municipal! É inviável. A razão é simples: é muito grande e luxuoso. 

Supondo que uma peça do mais acatado dos nossos autores provoque uma enchente, 

repercuta sobre a opinião, haverá no Rio de Janeiro e arredores, inclusive Méier e 

Petrópolis, gente suficiente encasacada para enchê-lo, vinte ou trinta vezes? Decerto, 

não. Se ele não se encher pelo menos duas vezes, por peça, a receita dará para 

custear a montagem, pagar o pessoal, etc.? Também não (BARRETO, 2004, p. 71, 

Vol. I).  
 

E ele continua, expondo uma solução possível:  

 

Se o governo municipal tivesse sinceramente o desejo de criar o teatro, a sua ação, 

para ser eficaz, devia seguir outro caminho. 

Vamos ver como. Primeiro: criar na Saúde, na Cidade Nova, no Engenho de Dentro, 

em Botafogo, pequenos teatros; entregava-os a pequenas empresas, que, mediante 

subvenção, se obrigassem a representar, para a população local (em Botafogo era só 

para os criados, empregados, etc.), Os sete degraus do crime, O remorso vivo, Os 

dois garotos, além de mágicas, pequenas revistas e outras atrapalhadas. [...]. 

Tenhamos desse modo o ensino primário e secundário teatral [...] (BARRETO, 

2004, p. 72, Vol. I).  
 

As obras realizadas pelos diversos grupos políticos, portanto, como observamos, não 

eram (nem são) pensadas para o benefício da sociedade em geral, senão para o prazer de um 

pequeno setor, mais interessado na aparência da cidade. No entanto, é claro que esses prédios 

têm um papel muito importante dentro da cultura brasileira. Toda cidade precisa de espaços 

para que a população estabeleça uma relação mais próxima com a arte; de outro modo, esta 

última seria reduzida apenas para alguns privilegiados. Aliás, hoje em dia o Teatro Municipal 
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oferece, por exemplo, um ingresso popular -de um real- para assistir concertos de música 

erudita.   

Para voltar na discussão sobre o flâneur, Sarlo considera Roberto Arlt como um 

arquétipo. Segundo ela:  

 

Diferentemente dos costumbristas que o antecederam, mistura-se na paisagem 

urbana como um olho e um ouvido que se deslocam ao acaso. Tem a atenção 
flutuante do flâneur que circula pelo centro e pelos bairros, penetrando na pobreza 

nova da grande cidade e nos meios mais evidentes da marginalidade e do crime” 

(SARLO, 2010, p. 35). 
 

O escritor ilustrava nas Aguafuertes distintos aspectos observados em Buenos Aires, 

desde as transformações que ela atravessava até estudos quase sociológicos dos habitantes, 

hábitos e novos empregos ou trabalhos que lhe chamam a atenção. Ele era um voyeur que 

fotografava com o olhar, um “antropólogo” que se divertia com as descobertas. Em palavras 

suas:
 
“[...] o vagabundo se regozija. Entendamo-nos. Regozija-se diante da diversidade de 

tipos humanos. Sobre cada um pode-se construir um mundo” (ARLT, 2013, p. 126). Nesse 

mesmo texto, “O prazer de vagabundear”, o autor explicava quais são as disposições que a 

pessoa deve ter para flanar. Uma delas é: 

 

[...] estar despido por completo de preconceitos, e depois ser um tiquinho cético, 
cético como esses cães que têm olhar de fome e que, quando são chamados, 

balançam a cauda, mas em vez de se aproximarem, se afastam, colocando entre seu 

corpo e a humanidade uma respeitável distância  (ARLT, 2013, p. 126).   

 

Esse interesse pelas andanças na cidade se tornou fundamental para compreender a 

nova composição social que estava se criando em Buenos Aires, devido à chegada dos 

imigrantes e a consequente formação de uma incipiente classe média.  

Benjamim caracteriza o flâneur do seguinte modo: “Ocioso, caminha como uma 

personalidade, protestando assim contra a divisão do trabalho que transforma as pessoas em 

especialistas” (2012, p. 471). Porém, o olhar de Arlt diferia, em parte, dessa classificação. O 

salário dele dependia do que conseguia ver e narrar; para o argentino, essas caminhadas não 

eram realizadas só pelo gosto de andar, mas pela obrigação de seu próprio trabalho. Em outras 

palavras, o seu olhar estava longe de ser ocioso. Assim, ele conclui em “Uma escusa: o 

homem do trombone” que:
 
“Diga-se o que se quiser: o trabalho de escrever é brutal” (ARLT, 

2013, p. 101).  
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Como assinala Saítta, a partir dos anos 30, aproximadamente, as notas de Roberto 

Arlt passaram de simples impressões para denúncias dos problemas socioeconômicos da 

província de Buenos Aires. Devido ao sucesso que ele tinha, sendo seu nome reconhecido, 

conseguiu alguns resultados. O escritor percorria os arrabales em companhia de um 

fotógrafo; esse último fato merece o destaque porque expressa o seu interesse pelos avanços 

técnicos, através da incorporação deles no seu trabalho. Nessa pesquisa pelos subúrbios 

portenhos, Roberto Arlt registrou as desigualdades e construiu a frase “a los del centro, todo; a 

los de la orilla, nada”
25

 (SAITTA, 2008, p. 88). Assim, em “Calles terribles”, ele colocou a 

ênfase em uma paisagem cheia de tapumes quebrados, calçadas acidentadas, com um cheiro 

nojento que provém do Riachuelo: água podre. O pior é pensar no que acontece quando 

chove, pois a água sobe e alaga o bairro. Ele lamentava: 

 

Aquí falta todo. Las maderas están sin pintar, las paredes sin revocar. En una de las 

cinco esquinas hay un almacén. Ese almacén sin vidriera, con una alpargata colgada 

de mala manera tras de un vidrio, permanece con las puertas siempre cerradas. Se 

imagina uno al dueño atendiendo a la clientela con un trabuco en la mano26 (ARLT, 

1998, p. 278).  
 

Mas mesmo no centro da cidade o jornalista comprovou o abandono dos 

governantes. A respeito da Avenida que nasce da canalização do arroio Maldonado, ele 

declara o seguinte: “La calle del Gato Muerto (de alguna forma hay que llamarla) se parecería 

a una calle de campo, Campo Mayor, si no la adornaran elementos de desecho. […] hay un 

cerro compuesto de alambres, chapas, hierro viejo, colchones, etc
27

” (ARLT, 1998, p. 291). A 

descrição inclui metáforas de uma “natureza urbana”, feita de dejetos industriais e lixo da 

cidade.  

Tanto Lima Barreto quanto Roberto Arlt, como vemos, deixaram registros das suas 

impressões sobre o tempo em que viveram, colocando em questão algumas ideias da época, 

apesar das próprias contradições evidenciadas.  

É importante perceber como a leitura das crônicas e Aguafuertes contribui também 

para a compreensão dos tempos de hoje. Muitas histórias relatadas nesses textos demonstram 

                                                
25  “Para os [moradores] do centro, tudo; para os [moradores] das margens, nada” (tradução minha). 
26

  “Aqui se precisa de tudo. As madeiras estão sem pintar, as paredes sem revocar. Em uma das cinco 

esquinas existe um armazém sem vidreira, com uma alpargata pendurada de um jeito ruim trás um vidro, o 

armazém permanece com as portas sempre fechadas. Você pode imaginar o dono atendendo aos fregueses com 

um bacamarte na mão” (tradução minha).  
27

  “A rua do Gato Morto (de algum jeito a gente tem que chamar essa rua) parecia uma rua de campo, 

Campo Mayor, se não fosse pelos elementos de dejeto (...) tem um cerro composto de arames, chapas, ferro 

velho, colchões, etc” (tradução minha).  
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que boa parte das políticas públicas atuais não são ações inéditas no tempo, mas 

investimentos inseridos em uma tradição que devemos questionar. Esse gênero, portanto, não 

é tão efêmero como se poderia pensar num primeiro momento. O fato de que ainda hoje 

algumas questões pontuadas tenham mudado pouco ou quase nada, chama a atenção. Para 

ilustrar essa ideia, citamos as palavras de Lima Barreto, sobre as enchentes que todo ano 

arrasavam (acaso não arrasam ainda?) a cidade do Rio de Janeiro. Ele expressa em “As 

enchentes”: “infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as 

fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, 

financeira e social” (BARRETO, 2012, p. 159, Vol. I). Se pensarmos no tempo presente, 

tendo vivenciado a Copa do Mundo e próximos às Olimpíadas, comprovaremos que os 

investimentos ainda hoje não são aplicados em setores onde há maior necessidade, mas 

apenas em obras de fachada destinadas ao mero embelezamento de parte da cidade.  

Assim como na época de Lima Barreto e de Roberto Arlt, os benefícios desse 

chamado “progresso” atingem a uma parte da população apenas. A outra, com um poder 

aquisitivo menor, é ostentosamente ignorada.  
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CAPÍTULO 2: AS CIDADES E AS MÁSCARAS 

 

O cronista procura rearticular os fragmentos, narrando os acontecimentos que a 

cidade destruía (RAMOS, 2008, p. 146).  
 

2.1. Desmascarar o narrador? 

 

Walter Benjamin, no texto “O narrador” (1993), declara que o cronista assume a 

tarefa de narrar a história, compreendida como micro-histórias, fatos menores, em 

contraposição ao historiador, que descreve os grandes acontecimentos, os processos da 

História com letra maiúscula. Em outras palavras, o objetivo do cronista é registrar e 

interpretar pequenas histórias da cidade; desse modo, ele constrói a memória do cotidiano. A 

sua escrita, segundo Neves, é um “comentário subjetivo sobre o real vivido” (NEVES, 1995, 

p. 23); por esse motivo, é interessante perceber que alguns desses escritores se preocupam 

muito com as ideias políticas e as críticas sociais sustentadas por eles nas crônicas. A relação 

desses textos com o nome próprio, publicado no jornal, confunde, às vezes, os leitores. Para 

separar o autor do narrador, a escolha de um ou mais pseudônimos ajuda na resolução do 

problema (a diferenciação entre estes termos foi desenvolvida com detalhe no capítulo I, 

seguindo a teoria proposta por Bakhtin). No entanto, pelo fato dos cronistas escreverem sobre 

acontecimentos do presente, em constante mudança, eles podem adotar, inclusive sem trocar 

de nome, pontos de vista diferentes. Eles podem até mesmo se contradizer com ideias 

postuladas em textos anteriores. Olavo Bilac, por exemplo, defensor do projeto de 

modernização da cidade de Rio de Janeiro, deixa entrever em algumas das suas crônicas uma 

postura ambígua sobre o tempo novo que se inaugura. Em “Fim do século”, publicada na 

Gazeta de Notícias em 1890, ele reflete: “É a minha doença o medo do fim do século. Porque 

ninguém pode prever o que sucederá à raça humana, quando o século vinte aparecer, criança, 

armado de pilhas elétricas, de Virgolinas, de torre Eiffel, de passes hipnóticos, de máquinas 

assombrosas...” (BILAC, apud DIMAS, 2006, p. 24, Vol. I). O escritor conclui:  

 

Ah! mas o progresso! mas o progresso! que fará o homem quando tudo estiver feito, 

quando chegar essa idade que já se anuncia por este delírio de prodígios e por esta 

loucura de maravilhas? Que fará a humanidade quando não puder mais aperfeiçoar-
se, senão isto que será o cúmulo do seu aperfeiçoamento: matar-se toda? (BILAC, 

apud DIMAS, 2006, p. 26, Vol. I).  
 

Essas passagens evidenciam um intelectual em contradição não apenas com os 

avanços tecnológicos e as modificações da cidade; a própria concepção de progresso está 
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igualmente em conflito. Como argumenta Marcos Scheffel em “O cronista sem máscaras. A 

dimensão dialógica nas crônicas de Lima Barreto”: “O compromisso desses autores com 

demandas de mercado e com as ideologias modernizantes faz com que suas opiniões sejam 

por vezes oscilantes (SCHEFFEL, 2014, p. 2). Os narradores das crônicas, como vemos, são 

narradores “volúveis”, e se escondem, aliás, detrás de múltiplas máscaras. Quando leio as 

crônicas escritas por Lima Barreto, se apresenta para mim uma pergunta: quantas dessas 

máscaras os leitores podem registrar ao longo das suas publicações nos diversos jornais? A 

minha pergunta se origina depois de perceber a coerência ideológica que as crônicas do 

escritor mantêm entre si. (Scheffel já tinha assinalado estes pontos no artigo antes citado). O 

fato de preferir jornais independentes para expressar as suas opiniões pode ter contribuído 

para a manutenção de uma linha mais ou menos estável de pensamento, assim como na 

escolha do tom confessional que domina a sua escrita.  

A vida pessoal de Lima Barreto foi, sem dúvida, material importante para que o 

mesmo desenvolvesse os seus argumentos críticos, presentes também nos romances. Alfredo 

Bosi, contudo, aponta em “Figuras do EU nas Recordações de Isaías Caminha” que uma das 

criticas recebidas pelo autor, quando da publicação desse romance, foi o excesso de 

autobiografismo. Considerado na época como um roman à clef, o crítico assinala que “o 

romancista teria pecado por extremar as pontas do objeto e do sujeito, escrevendo ora uma 

quase-crônica, ora uma quase-confissão” (BOSI, 2002, p. 198). Por que o valor da ficção é 

colocado em questão dessa maneira? Vale a pena lembrar a carta que José Veríssimo enviou 

para o escritor. Nela, o crítico sustenta que as Recordações adoecem de “excessivo 

personalismo” (VERÍSSIMO, apud BARBOSA, 2002, p. 199), e prevê:  

 

Perdoe-me o pedantismo, mas a arte, a arte que o senhor tem capacidade para fazer, 

é representação, é síntese, e, mesmo realista, idealização. Não há um só fato literário 

que me desminta. A cópia, a reprodução, mais ou menos exata, mais ou menos 

caricatural, mas que se não chega a fazer a síntese de tipos, situações, estados 

d'alma, a fotografia literária da vida, pode agradar à malícia dos contemporâneos que 

põem um nome sobre cada pseudônimo, mas, escapando à posteridade, não a 
interessando, fazem efêmero e ocasional o valor das obras (VERÍSSIMO, apud. 

BARBOSA, 2002, p. 199). 
 

A citação evidencia que era claro para outros intelectuais que Lima Barreto utilizava 

a sua própria experiência para escrever os romances. Inclusive o seu biógrafo mais famoso, 

Francisco de Assis Barbosa, descreve alguns fragmentos da história pessoal do escritor através 

das vozes dos personagens, misturando-os.  
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A ligação estreita entre a vida do autor e do narrador das crônicas é assinalada pelo 

próprio Lima Barreto. Em “Esta minha letra...”, ele declara: “De manhã, quando recebo a 

Gazeta ou outra publicação em que haja coisas minhas, eu me encho de medo, e é com medo 

que começo a ler o artigo que firmo com a responsabilidade de meu humilde nome” 

(BARRETO, 2004, p. 91, Vol. I). O escritor atribui, nessa crônica, as críticas que recebe pelo 

escrito às interpretações erradas da sua letra. Esse problema prejudica não só a sua imagem 

pública, mas também a sua vida social. Segundo ele:  

 

O mais interessante é que a minha letra, além de me ter emprestado uma razoável 

estupidez, fez-me arranjar inimigos. Não tenho a indiferença que toda a gente tem 

pelos inimigos; se não tenho medo, não sou neutro diante deles; mas isso de ter 

inimigos só por causa da letra, é de espantar, é de mortificar.  

Já não posso entrar na revisão e nas oficinas aqui da casa. Logo na entrada percebo a 

hostilidade muda contra mim e me apavoro. Se fosse no cenáculo da Garnier ou em 

outro qualquer, seria bom; se fosse mesmo no salão literário do Coelho Neto, eu 

ficaria contente; entre aqueles homens simples, porém, com os quais eu não compito 

em nada, é para a gente julgar-se um monstro, um peste, um flagelo. E tudo isso por 

quê? Por causa da minha letra. Desespero decididamente (BARRETO, 2004, p. 91, 
Vol. I). 

 

Lima Barreto omite, porém, que as suas opiniões são a causa real do desagrado 

daqueles implicados nos textos, se eximindo assim, de certa forma, das responsabilidades pelo 

publicado. Na crônica “Teias de aranha”, por sua vez, o escritor se coloca em um lugar de 

reconhecimento social que transparece, de um lado, o peso dos seus comentários e, de outro, a 

velocidade da difusão dos mesmos. O Visconde de Morais lhe pergunta:  

 

- O senhor não é o doutor Lima Barreto? 

Respondi: 

- Sou Lima Barreto, mas escapei de ser doutor. 

- Bem. O senhor falou nos meus fraques e nos meus chapéus, na revista do Schmidt. 

- Que tem isso? Não lhe ofendi e sou incapaz de ofensa, a menos que me ofendam. 

- Não é isso. Quero dizer-lhe que não há motivo para implicar com o meu vestuário. 

- Comigo não há dúvida, pois ando muito mal vestido. 

- Sei bem. Mas – quero dizer-lhe – o meu vestuário é como as teias de aranha do 

Banco do Londres. Tirá-las, é tirar a força e fortuna do banco. Adeus (BARRETO, 

2004, p. 514, Vol. II). 
 

O cronista é questionado pelo escrito e julgado, portanto, por essas palavras. Como 

se vê, relacionar aquele que escreve com o escrito torna, muitas vezes, o trabalho de 

diferenciar autor e narrador uma tarefa árdua. 

A minha intenção não é discutir, neste ponto, se Lima Barreto utilizou a sua vida 

privada nas obras, nem duvidar por esse motivo do valor artístico delas, já que, como assinala 

Bakhtin, “a coincidência pessoal 'na vida' da pessoa de quem se fala com a pessoa que fala 
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não elimina a diferença entre esses elementos no interior do todo artístico” (BAKHTIN, 2011, 

p. 139). Embora a biografia do próprio autor possa ser fundamental no texto produzido, sua 

escrita cria ficção, ainda que seja de si mesmo. Desse modo, certamente vida e arte se 

relacionam. O meu objetivo é, simplesmente, chamar a atenção sobre as estratégias dos 

narradores das crônicas e destacar, assim, a opção de Lima Barreto. A saber, prescindir de 

máscaras a fim de estabelecer um diálogo franco com os seus leitores e também acentuar o 

seu engajamento político.  

 

2.2. Caleidoscópio carioca ou cidade partida. 

 

O Rio de Janeiro mudava a sua fisionomia muito rapidamente. Sobre os escombros 

da cidade antiga, emergia uma nova, diferente, que seguia o modelo de Paris. Grandes prédios 

públicos, teatros, bulevares e hotéis inauguravam a cidade burguesa. A reforma iniciada por 

Pereira Passos incluía, ainda, a intervenção intensa sobre a natureza, como aconteceu, por 

exemplo, com a derrubada do Morro de Castelo ou o apagamento dos areais de Copacabana. 

Os investimentos para ampliar as redes ferroviárias foram, aliás, importantíssimos, já que os 

trens uniram regiões distantes que, de outro modo, teriam ficado isoladas. A cidade se 

multiplicava em diversas imagens, sendo ampliada; porém, a sua assimilação se tornava 

difícil.  

Quando um objeto se quebra, se fragmenta. Para recompô-lo é preciso juntar os 

pedaços soltos. Do mesmo modo, a leitura dos jornais contribuiu com a tentativa de 

reconhecer esses espaços dispersos, antes familiares. Julio Ramos, em Desencontros da 

modernidade na América Latina, sustenta que esse meio de comunicação foi “condição da 

'unidade' da nova cidade” (RAMOS, 2008, p. 143); é assim que as diversas experiências 

cotidianas compartilharam um lugar que, aliás, incluía tanto o político quanto o comerciante. 

As crônicas ali publicadas, como as de Olavo Bilac, João do Rio ou Lima Barreto, nasceram 

desses olhares espalhados e transformaram a cidade física, real, em cidades possíveis, 

textuais. Como Sarlo aponta, “não há cidade sem discurso sobre a cidade” (SARLO, 2014, p. 

92).  

Narrar a cidade é uma estratégia de apropriação, de reconhecimento. Nesse sentido, 

Ramos explica que: 

 
Representar a cidade, ou seja, representar o irrepresentável da cidade, não foi apenas 

um mero exercício de registro ou documentação da mudança, do fluxo, constituído 

pela cidade. Representar a cidade era um modo de dominá-la, de reterritorializá-la, 
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nem sempre de fora do poder. Assim como Hausmann em Paris, ou Alvear e 

Limantour, em Buenos Aires e no México, demoliram e ao mesmo tempo 

reorganizaram os espaços urbanos em função de um monumentalismo espetacular e 

passadista, a indústria cultural (no jornal) encontrou nos novos literatos os agentes 

de produção de imagens reorganizadores dos discursos, que a cidade – e o próprio 

jornal, em outras de suas facetas – desmantelaram (RAMOS, 2008, p. 142).    
 

 O jornalismo foi um dos principais meios de sustentação econômica dos intelectuais 

da época. Sem deixar a literatura de lado, a crônica lhes permitia não só uma nova maneira 

para se relacionar com a sociedade, através de um diálogo mais direto e imediato, mas 

também uma renda. Brito Broca assinala em A vida literária no Brasil 1900 que “[…] num 

país como Brasil, em que ninguém na época (como até hoje, hélas!) encontrava meios para 

viver da própria produção literária, urgindo o exercício de outro emprego qualquer, quando 

não se tratasse de uma sinecura, essa atividade, como o jornalismo, não prejudicava a 

literatura” (BROCA, 2004, p. 288). As opções do escritor, certamente, tinham aumentado com 

a imprensa. Jornalistas e literatos, portanto, não se excluíam, mas se complementavam. O 

jornal se tornava o meio mais comum de distribuição da escrita e mesmo das próprias obras 

literárias.  

Na América Latina, segundo aponta Ramos, o mercado editorial não se consolidou 

até o início do século XX. É por esse motivo que algumas das funções que o romance tinha na 

Europa, como, por exemplo, a representação e a “domesticação” do novo espaço urbano, 

foram realizadas através de outros gêneros menores. Assim, é possível encontrar nas crônicas 

cariocas diversas cenas da cidade do Rio de Janeiro que tentam reconstruí-la. Lembremos, 

nesse sentido, a citação colocada no início deste capítulo: “O cronista procura rearticular os 

fragmentos, narrando os acontecimentos que a cidade destruía” (RAMOS, 2008, p. 146). Por 

meio das andanças dessa figura, tentava-se ordenar o caos da cidade. O conjunto de relatos 

escritos, consequência das suas observações, inaugurou um novo estilo de expressão, a 

“retórica do passeio” (RAMOS, 2008, p. 146), como Ramos a denominou. As crônicas 

comentavam os pequenos acontecimentos da cidade com uma linguagem despretensiosa e 

leve que, com o tempo, foi também se livrando de outros ornamentos da retórica. As 

imperfeições e as contradições são outras características, originadas pela urgência da escrita.  

O Rio de Janeiro que Lima Barreto retrata nas crônicas se divide em fragmentos: os 

bairros ricos, o centro da cidade e os subúrbios, são alguns dos cacos que me interessa 

recolher nessa pesquisa. Nas suas publicações, o escritor descreve a “cidade das revoltas, das 

ruínas sob o vento do progresso” (RESENDE, 1993, P. 100), no entanto, ele deixa 

transparecer, do mesmo modo, a sua paixão quase erótica pela mesma. Beatriz Resende 
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aponta que a cidade inteira era interessante para o autor; porém, o centro e as praias 

representavam o seu verdadeiro objeto de desejo (RESENDE, 1993, p. 101). A partir da 

leitura do Diário Íntimo, a pensadora destaca a predileção de Lima Barreto pela Rua do 

Ouvidor, bonita como os bulevares de Paris, assim como as belezas da Praia do Leme 

(RESENDE, 1993, p. 99). Através dessa observação, Resende se opõe àqueles críticos que 

consideram que os subúrbios – e seus moradores – são a maior preocupação do escritor. Essa 

parte da cidade é apenas mais uma das que compõem a totalidade narrada nas crônicas.   

O Rio de Janeiro que Lima Barreto apresenta para os leitores está, como Zuenir 

Ventura dizia, partido. O projeto de modernização se preocupava com a estética 

principalmente do centro da cidade, mas não prestava muita atenção aos problemas que 

deviam ser resolvidos em outras regiões. Os bairros ricos e os subúrbios eram, em 

consequência, cada vez mais distantes. Na crônica “Variações”, o narrador declara a respeito 

das reformas urbanas que: 

 

A municipalidade desta cidade tem dessas medidas paradoxais, para as quais chamo 

a atenção dos governos das grandes cidades do mundo. Fala-se, por exemplo, na 

vergonha que é a Favela, ali, numa das portas de entrada da cidade –o que faz a 

nossa edilidade? Nada mais, nada menos do que isto: gasta cinco mil contos para 
construir uma avenida nas areias de Copacabana. Chama-se contra as péssimas 

condições higiênicas do matadouro de Santa Cruz, imediatamente a prefeitura 

providencia chamando concorrência para a construção de um prado de corridas 

modelo, no Jardim Botânico, à imitação do de Chantilly (BARRETO, 2004, p. 484, 

Vol. II).  
 

Não aumentavam unicamente as desigualdades socioeconômicas, mas também a 

inoperância – ou indiferença – dos governantes. Em vez de tentar satisfazer as necessidades 

mais urgentes da população, como moradia, transporte, saúde ou educação, os investimentos 

eram destinados a obras tão monumentais quanto desnecessárias. Nas palavras de Lima 

Barreto, “[...] a nossa municipalidade não procura prover as necessidades imediatas dos seus 

municípios, mas as suas superficialidades” (BARRETO, 2004, p. 485, Vol. II). O Teatro 

Municipal, a Biblioteca, a Avenida Central representam sem dúvida a ambição desse grupo 

político que pretendia fazer do Rio de Janeiro um “cartão postal”, com poucas alternativas 

para os mais humildes, excluídos do projeto. A segregação, característica da vida moderna, se 

inicia nesse período, e com ela se instala a pergunta sobre o direito à cidade: quem pode 

exercer esse direito, como e por quê?  

Em “Leitura de jornais”, Lima Barreto reclama contra o argumento da higiene e 

salubridade que, no fundo, justificam as remoções dos humildes. Nessa crônica, ele transcreve 
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a descrição que o jornal O dia havia publicado sobre os materiais de construção das casas em 

morros como Favela e Salgueiro. Elas eram “construídas com folhas de latas de gasolina, 

ripas de caixas de batata e caixões de automóveis” (BARRETO, 2004, p. 338, Vol. II).  Essas 

“barracas, que seria impossível de qualificar de casebres” (BARRETO, 2004, p. 338, Vol. II), 

convivem com a decepção manifestada pelo mesmo jornal, devido à promessa sem efeito da 

construção de um stadium no Leblon. O narrador reflete:  

 
Não há dúvida alguma que o embelezamento das cidades sobreleva as questões de 

higiene e de assistência que elas também reclamam. É isto que se tem visto em toda 

parte, principalmente nas capitais de tiranos asiáticos, onde se erguem monumentos 

maravilhosos de mármore e ouro, de ônix e porcelana, de ouro e jaspe, em cidades 

que não têm água nem esgotos e o grosso da população habita choupanas miseráveis 

(BARRETO, 2004, p. 337, Vol. II).  
 

As opções de moradia para as classes econômicas desfavorecidas limitam-se mais 

ainda. Como o escritor assinala novamente em “Variações”:  

 
Atualmente, nada mais mete medo a um pobre-diabo que a tal história do aluguel de 

casa. Não há quem não esteja pagando, por trapeiras, exorbitantes locações dignas 

da bolsa de ricaços e altos escrocs internacionais. […] Para melhorar um tão 

doloroso estado de cousas, a prefeitura põe abaixo o Castelo e adjacências, 

demolindo alguns milhares de prédios, cujos moradores vão aumentar a procura e 

encarecer, portanto, ainda mais, as rendas das habitações mercenárias (BARRETO, 

2004, p. 484, Vol. II).  
 

O morro do Castelo foi demolido em 1921, por ser considerado prejudicial para a 

saúde, já que impedia a circulação dos ventos, assim como o escoamento das águas. Porém, 

existiu outro motivo: ele estava repleto de velhos casarões e cortiços. Não é necessária muita 

imaginação para adivinhar que essas edificações não acompanhavam a ideia de progresso. 

Segundo Resende, “tudo o que não fizesse parte de uma acepção moderna deveria, se 

possível, ser posto abaixo como o casario colonial” (RESENDE, 1993, p. 53). Os prédios 

novos, como se vê, eram essenciais para a construção de outra imagem de cidade. Segundo os 

historiadores, o Rio de Janeiro foi fundado no topo desse morro. Com a sua derrubada, inicia-

se outra etapa: a cidade republicana. Em “Megalomania”, Lima Barreto se refere novamente a 

esse último acontecimento e as consequentes dificuldades na procura de moradia. Ele afirma 

que “não há casas, entretanto queremos arrasar o morro de Castelo, tirando habitação de 

alguns milhares de pessoas” (BARRETO, 2004, p. 207, Vol. II). O problema da infraestrutura, 

portanto, não se resolve, mas se aprofunda com as medidas escolhidas. O narrador conclui:  

 

O mundo passa por tão profunda crise, e de tão variados aspectos, que só um cego 

não vê o que há nesses projetos de loucura, desafiando a miséria geral. 
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Remodelar o Rio! Mas como? Arrasando os morros... Mas não será mais o Rio de 

Janeiro; será toda outra qualquer cidade que não ele (BARRETO, 2004, p. 207, Vol. 

II).  
 

A preocupação que o escritor manifesta nessa citação, sobre a perda das 

características próprias da cidade devido à imitação indiscriminada, é repetida em outras 

crônicas. Embora Broca sustente que “o chique era mesmo ignorar o Brasil e delirar por Paris, 

numa atitude afetada e nem sempre inteligente” (BROCA, 2004, p. 143), a capital parisiense 

não era a única referência na hora de pensar cidades a serem copiadas. “A obsessão de Buenos 

Aires sempre nos perturbou o julgamento das coisas” (BARRETO, 2004, p. 166, Vol. I), 

declara Lima Barreto em “A volta”. A cidade argentina, do mesmo modo que o Rio de 

Janeiro, seguia o modelo se convertendo assim em uma representação da representação de 

Paris. Ela é chamada, no texto, “terra do progresso” (BARRETO, 2004, p. 44, Vol. II), em 

contraste com o Brasil, onde se supõe que predomina de um lado a preguiça e, de outro, o 

desejo de grandeza. Como assinala o escritor na crônica referida: 

 

A grande cidade do Prata tem um milhão de habitantes; a capital argentina tem 

longas ruas retas; a capital argentina não tem pretos; portanto, meus senhores, o Rio 

de Janeiro, cortado de montanhas, deve ter largas ruas retas; o Rio de Janeiro, num 

pais de três ou quatro grandes cidades, precisa ter um milhão; o Rio de Janeiro, 

capital de um país que recebeu durante quase três séculos milhões de pretos, não 

deve ter pretos (BARRETO, 2004, p. 166, Vol. I).    
 

A cópia cega dessas outras cidades não respeita, como se vê, as características 

históricas e geográficas da própria. O narrador chama a atenção sobre esse modo de pensar, 

pois como reflete em “É pequena!”, “[...] os argentinos gabam a nossa atividade e censuram a 

passividade de seus compatriotas; entretanto, nós elogiamos os argentinos e censuramo-nos a 

nós mesmos” (BARRETO, 2004, p.44, Vol. II). Para reconhecer as virtudes da nossa cultura, 

se faz preciso não se deslumbrar tanto pela cultura alheia.  

Nova Iorque, por sua vez, era outro modelo de cidade que se tentou seguir na 

arquitetura brasileira. Seus grandes aranha-céus representavam o sucesso econômico do país; 

desse modo, o mundo inteiro começou colocar os olhos neles. Em “Sobre o desastre”, Lima 

Barreto denuncia os efeitos de tais influências na paisagem urbana carioca. Nessa crônica, o 

escritor descreve o alagamento ocorrido na Rua da Carioca, consequência, segundo ele, dessa 

moda de não levar em conta as características de cada região. O acontecimento lhe permite 

estabelecer uma comparação com os Estados Unidos e questionar a construção de altos 

prédios na capital brasileira. Nas palavras dele:  
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O Rio é uma cidade de grande área e de população pouco densa; e, de tal modo o é, 

que se ir do Méier a Copacabana é uma verdadeira viagem, sem que, entretanto, se 
saia da zona urbana. 

De resto, a valorização dos terrenos não se há feito, a não ser em certas ruas e assim 

mesmo em certos trechos delas, não se há feito, dizia, de um modo tão tirânico que 

exigisse a construção em nesgas de chão de sky-crapers.  

Por que os fazem então?  

É por imitação, por má e sórdida imitação dos Estados Unidos, naquilo que têm de 

mais estúpido – a brutalidade (BARRETO, 2004, p. 277, Vol. I).  
 

O Rio de Janeiro não precisava desse tipo de construções já que contava com um 

território extenso, porém, os governantes pretendiam desconhecer esse fato para alcançar a 

modernidade. O narrador continua:  

 
O Rio de Janeiro não tem necessidade de semelhantes “cabeças-de-porco”, dessas 
torres babilônicas que irão enfeá-lo, e perturbar os seus lindos horizontes. Se é 

necessário construir algum, que só seja permitido em certas ruas com a área de chão 

convenientemente proporcional. 

Nós não estamos, como a maior parte dos senhores de Nova Iorque, apertados, em 

uma pequena ilha; nós nos podemos desenvolver para muitos quadrantes. Para que 

esta ambição então? Para que perturbar a majestade da nossa natureza, com a plebeia 

brutalidade de monstruosas construções? (BARRETO, 2004, p. 278, Vol. I).  
 

Junto com a negação da própria cidade e de suas particularidades, ignoram-se 

também as capacidades do povo brasileiro. Tudo o que vem de fora parece ter um valor maior. 

Como Lima Barreto expressa em “Mas... esses americanos...”: “À vista das plantas, dos 

desenhos, dos projetos e dos relatórios, todos diziam: não há como os americanos; eles é que 

sabem fazer as cousas. Nós somos uns pungas!” (BARRETO, 2004, p. 348, Vol. II). O escritor 

informa nessa publicação que para reformar a Praia Grande de Niterói foram contratados uns 

americanos. Ele lembra para os leitores que essa obra poderia ter sido realizada por brasileiros 

e prescindir, portanto, dos estrangeiros. Sobre o final da história, Lima Barreto resume:  

 
Passam-se os dias, vêm os meses e -oh! decepção! - abro A Noite de um dia destes e 
descubro que o que os americanos querem ou vão pôr em Niterói é uma colossal 

batota.  

Desgostou-me e penso cá com os meus botões: para isso nós não precisávamos de 

americanos; aqui mesmo, desde a Rua da Conceição até o Catete, passando pela 

Lapa, temos gente com esse talento criador. 

Mas... esses americanos... (BARRETO, 2004, p. 348, Vol. II).  
 

Nem tudo o que é de fora é necessariamente bom. De modo idêntico ao que 

acontecia na equiparação com os argentinos – lida na citação de “A volta” –, os brasileiros 

são, mais uma vez, diminuídos por eles mesmos. Convocar os americanos para trabalhar no 

Brasil não foi, como se vê, benefício nenhum para a população.  
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As mudanças realizadas no Rio de Janeiro resultaram máscaras do atraso que se 

pretendia negar. Segundo afirma Lima Barreto na crônica “15 de novembro”, “a República é o 

regime da fachada, da ostentação, do falso brilho e luxo de parvenu” (BARRETO, 2004, p. 

460, Vol. II). Através de um discurso que relacionava o progresso da Nação com a construção 

de grandes prédios, imitações tanto dos europeus quanto daqueles dos países com certo 

sucesso econômico, como Nova Iorque, ou com reconhecimento cultural, como Buenos Aires, 

esquecia-se de realizar as obras mais básicas e imprescindíveis. Era evidente que detrás do 

projeto de modernização escondiam-se outros interesses. “A nossa situação” denuncia 

claramente esse fato:  

 

As últimas obras municipais, os famigerados melhoramentos de Copacabana, 

Vidigal, Leblon, Ubatuba e lagoa dos Patos, mostram ao mais incrédulo, como essas 

obras sem utilidade geral, sem alcance algum para a totalidade da população, são 

mais levadas a efeito para proteger certos e determinados indivíduos do que mesmo 
para embelezar, no mínimo, a cidade. A Noite tem publicado a tal respeito dados 

excelentes. Na construção do túnel João Ricardo, pouco menos do terço, sob o 

Senhor Frontin, custou quase mais do dobro que o resto, na gestão do Senhor Sá 

Freire (BARRETO, 2004, p. 255, Vol. II).  
 

As reformas não foram pensadas apenas para que a cidade ficasse mais bonita. Se a 

imagem da cidade brasileira como espelho de Paris era a base da ideia, a corrupção dos 

políticos a estruturava. Esse fato ficava ainda mais evidente nas nomeações de prefeitos e 

chefes de polícia, muitas vezes de outros estados, que desconheciam os problemas do lugar, 

assim como pela fraude eleitoral. Em consequência, o governo municipal acabava se 

dissociando da representação dos cidadãos, como destaca José Murilo de Carvalho em Os 

bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi (1998, p. 35). Lima Barreto criticou 

em diversas crônicas a incapacidade desses mandatários para se relacionar tanto com a 

população quanto com a cidade. Em “Que rua é esta?”, por exemplo, o escritor assinala que o 

doutor Fagundes, delegado auxiliar do prefeito de polícia, trazido do Amazonas, desconhecia 

totalmente o Rio de Janeiro. Ele andava só de automóvel e descobria a capital na qual morava 

através dos jornais: “Lendo-os, se por exemplo caía-lhe sob os olhos 'ontem, houve um 

incêndio na Rua da Misericórdia' – logo ele perguntava ao contínuo, a um guarda, ao escrivão: 

onde é essa rua? Ensinavam-lhe e ele continuava a ler” (BARRETO, 2004, p. 195, Vol. I) . Os 

cargos políticos não tinham a ver, necessariamente, com uma trajetória. Eles eram, de modo 

idêntico às reformas mencionadas, uma máscara.     

A cidade desejada convive, ainda hoje, com a cidade condenada. De um lado, todo 

tipo de investimentos; de outro, uma mistura de terrenos baldios e construções mal feitas. O 
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abismo entre essas cidades cresce a passo contínuo, se afirmando. Zuenir Ventura aponta em 

Cidade partida que “[...] desde a reforma Pereira Passos e passando pelos planos Agache e 

Doxiadis, a opção foi sempre pela separação, senão pela simples segregação. A cidade 

civilizou-se e modernizou-se expulsando para os morros e periferia seus cidadãos de segunda 

classe. O resultado dessa política foi uma cidade partida [grifo do autor]” (VENTURA, 1994, 

p, 13). Embora a cidade desejada seja inexistente, pois não é possível encontrá-la em estado 

puro, mas misturada com a cidade condenada, pode-se afirmar que o Rio de Janeiro se divide 

em duas: a cidade dos ricos e a cidade dos pobres. A primeira pretende negar a segunda e, por 

esse motivo, cobre os seus olhos sempre que pode. As fotografias de Augusto Malta, no 

começo do século, evidenciam claramente essa tese: a cidade dos barracos convivia com as 

ruas chics do centro da cidade. Mas as imagens da pobreza circulavam para justificar as 

remodelações que pretendiam apagá-la dos lugares mais elegantes do Rio de Janeiro moderno.   

Os subúrbios eram esquecidos pelas autoridades, desatendidos. Em termos de 

infraestrutura, careciam de quase tudo: as moradias eram precárias e o transporte, escasso, 

entre outros exemplos. Próximos da zona rural os arrabaldes pareciam, ao autor, muito 

distantes da elegância e cultura do centro.  O escritor morou no bairro de Todos os Santos, na 

casa chamada Vila Quilombo, onde faleceu, e na Ilha do Governador, entre outros lares 

cariocas, segundo a biografia de Francisco de Assis Barbosa. Como morador dessa região, 

Lima Barreto conhecia de primeira mão as dificuldades que denunciava nas crônicas. Assim, 

em “Melhoramentos”, ele ironiza sobre algumas reformas mal concluídas por causa da 

inoperância dos governantes. A citação é extensa, mas vale a pena a leitura:  

 

É inegável que a atual administração municipal tem muito trabalhado para a 

perfeição dos serviços que lhes são afetos. Haja vista o aperfeiçoamento do morro de 

Santo Antônio que tem inundado de lama todo o centro da cidade, a qualquer 
chuvarada.   

Onde, porém, o digno prefeito contemporâneo há mostrado uma capacidade em 

matéria de edilidade, é nos subúrbios. 

Toda a gente conhece, pelo menos de nome, a Estrada Real de Santa Cruz, hoje 

Avenida Suburbana. Pois bem. Num trecho dela que enfrenta com as obras de uma 

fábrica que um conhecido capitalista está construindo, entre Todos os Santos e 

Inhaúma, a nossa municipalidade descarregou há alguns meses dezenas de “meios-

fios” ou que outro nome tenham, para calçamento da mesma.  

Tais pedrouços que se destinavam a facilitar o rolamento das carroças, acabaram, 

graças ao esquecimento do senhor prefeito e seus auxiliares, a ser um estorvo para 

toda a espécie de veículos (BARRETO, 2004, p. 523, Vol. II).  
 

O escritor reclama, nessa crônica, contra a municipalidade e sua intervenção falida 

nas ruas suburbanas. A obra, abandonada na metade, resultou, no final, mais contraproducente 

do que o esquecimento absoluto. Mas não são apenas as pedras do calçamento as que ficam 



53 

 

no meio do caminho; na periferia, os mortos também ficam. Em “História macabra”, narra-se 

o passo de um carro funerário pela rua José Bonifácio, em Todos os Santos, e as novas dores 

que padece o defunto:  

 
Esta rua há vinte anos que foi calçada; e, desde essa longínqua data, o seu 

calçamento não tem recebido o menor reparo. Os buracos nele são abismos e o 
cocheiro do coche fúnebre, ao desviar-se de um bonde, caiu em um deles, o caixão 

foi ao chão, o cadáver saltou de dentro deste e o meu amigo, ainda mesmo depois de 

morto, ficou machucado (BARRETO, 2004, p. 220, Vol. I).  
 

A denúncia a respeito dos calçamentos precários é repetida em outras crônicas. Em 

“Os enterros de Inhaúma”, o escritor descreve o costume rural que os habitantes dos subúrbios 

mantêm de levar o defunto a pé, assim como os problemas que acompanham essa iniciativa: 

 

São moças que carregam o caixão minúsculo; mas, assim mesmo, pesa. Percebo-o 

bem, no esforço que fazem.  
Vestem-se de branco e calçam sapatos de salto alto. Sopesando o esquife, pisando o 

mau calçamento da rua, é com dificuldade que cumprem a sua piedosa missão. E eu 

me lembro que ainda têm de andar tanto! Contudo, elas vão ficar livres de um 

suplício; é o do calçamento da Rua do Senador José Bonifácio. É que vão entrar na 

Estrada Real; e, naquele trecho, a prefeitura só tem feito amontoar pedregulhos, mas 

tem deixado a vetusta via pública no estado de nudez virginal em que nasceu. Isto há 

anos que se verifica (BARRETO, 2004, p. 554, Vol. II).  
 

O sacrifício dessas mulheres representa apenas uma das tantas amarguras que 

compõem, para o narrador, a vida nos subúrbios. Do mesmo modo, em “Queixa de defunto” 

se lê a declaração de Antônio da Conceição, o qual reflete sobre as desigualdades que 

cotidianamente enfrentam os pobres: “Nasci, vivi e morri modestamente, julgando sempre que 

o meu único dever era ser lustrador de móveis e admitir que os outros os tivessem para eu 

lustrar e eu não” (BARRETO, 2004, p.157, Vol. II). A resignação que ele manifesta, a perda 

da esperança de obter algum tipo de conforto – mesmo na morte – e a pobreza que evidencia 

são desilusões que compartilha com os outros moradores do lugar. Os mais humildes 

precisam, ainda, se defender das autoridades que, em vez de cuidar deles, os confundem com 

bandidos. Eis o caso, por exemplo, daqueles que voltam tarde demais das feiras suburbanas e 

mafuás, como se narra na crônica com esse nome, “Feiras e mafuás”:  

 

A pesar de acabar cedo, tem acontecido muitas vezes que certos felizardos, 

aquinoados com sortes de galinhas e perus, demoram-se pelo caminho; e, ao 

tomarem rumo de casa, em ruas escuras e desertas, são presos por uma patrulha 

excepcional, que toma como ladrões de galinheiros familiares, e levam-nos para a 

delegacia (BARRETO, 2004, p. 387, Vol. II).  
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O preconceito devido à condição social, assim como à cor da pele, é sofrido também 

pelo escritor repetidas vezes ao longo da sua vida. Essa experiência muito provavelmente 

determinou a representação dessa classe social, assim como dessa paisagem, em muitos dos 

seus romances. Enuncia-se em Clara dos Anjos que os subúrbios são “o refúgio dos infelizes” 

(BARRETO, 1961, p.118). A citação coincide com a opinião do narrador da crônica anterior, 

o qual afirma que “toda aquela humilde gente que lá se acantona da melhor maneira possível, 

fustigada pelo látego da vida, durante toda a semana, encontra no domingo de “mafuá” um 

derivativo da alegria e consolação para as suas mágoas, necessidades e tormentos morais” 

(BARRETO, 2004, p. 386, Vol. II). Talvez por considerar a periferia dessa maneira, Lima 

Barreto foi confundido com um “porta-voz dos subúrbios”. Porém, a crítica demonstra que ele 

não se identificava com esse grupo social. Barbosa, por exemplo, destaca a seguinte citação, 

extraída do Diário Íntimo do autor: “Eu tenho – dizia – muita simpatia pela gente pobre do 

Brasil, especialmente pelos de cor, mas não me é possível transformar essa simpatia literária, 

artística, por assim dizer, em vida comum com eles, pelo menos com os que vivo, que, sem 

reconhecerem a minha superioridade, absolutamente não têm por mim nenhum respeito e 

nenhum amor que lhes fizesse obedecer cegamente” (BARRETO, apud BARBOSA, 2002, p, 

159).  É importante lembrar, para não fazer um juízo errado do escritor, que “[...] Lima 

Barreto foi um homem sujeito a todas as dúvidas, hesitações e contradições inerentes a 

qualquer ser humano” (DIAS, 2012, p. 98), como André Dias adverte em Lima Barreto e 

Dostoiévski. Vozes dissonantes.  

O entretenimento tem um lugar secundário nesse território, já que não é fácil reservar 

tempo para ele. A modernidade caracterizou-se, como se sabe, por pensar o mundo em termos 

de produtividade; o trabalho ocupa, portanto, a maior parte da vida desses moradores. Essa 

reflexão repete-se em “Bailes e divertimentos suburbanos”, onde o narrador lamenta: 

  

O subúrbio não se diverte mais. A vida é cara e as apreensões muitas, não 

permitindo prazeres simples e suaves, doces diversões familiares, equilibradas e 

plácidas. Precisa-se de ruído, de zabumba, de cansaço, para esquecer, para espancar 

as trevas que, em torno da nossa vida, mais densas se fazem, dia para dia, 

acompanhando pari passu as suntuosidades republicanas.  

Ele não se diverte inocentemente; o subúrbio se atordoa e se embriaga não só com 

álcool, com a lascívia das danças novas que o esnobismo foi buscar no arsenal da 
hipocrisia norte-americana. Para as dificuldades materiais de sua precária existência, 

criou esse paraíso artificial, em cujas delícias transitórias mergulha, inebria-se 

minutos, para esperar, durante horas, dias e meses, um aumentozinho de 

vencimentos... (BARRETO, 2004, p. 504, Vol. II). 
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As festas na periferia se misturam com barulho e muito álcool, para evitar pensar nas 

diversas dificuldades que acompanham a pobreza. A referência à República, no texto, indica a 

mudança não só de um sistema de governo, mas também de um estilo de vida, baseado – no 

presente – na imitação indiscriminada das modas estrangeiras, como acontece com a cultura 

dos Estados Unidos. O “cosmopolitismo de fachada” (SCHEFFEL, 2012, p. 160) ultrapassa, 

como vemos, às questões urbanas, para atingir também aspectos da vida cotidiana. O narrador 

da última crônica mencionada descreve, do mesmo modo, as antigas casas suburbanas – agora 

reduzidas e amontoadas –, com o fim de expressar sua saudade pelo desaparecimento de 

certos hábitos nessas regiões, como os grandes bailes nas salas dos vizinhos, dificultados pelo 

tamanho das moradias. Ele também declara sentir falta dos teatros de amadores, substituídos 

pelo cinema. O “progresso” pode ser entendido, assim, de modos diferentes, segundo o ponto 

de vista. Guillermina Torres Reca nomeia esse olhar de “estrábico”: um olho no progresso e 

outro na periferia (2012, p. 2).  

Em um trabalho de pesquisa muito bem detalhado, O rapto ideológico da categoria 

subúrbio, o professor Nelson da Nóbrega Fernandes percorre os diferentes significados 

históricos que acompanharam a palavra subúrbio, até alcançar o conceito atual. Nesse livro, o 

autor compara o sentido original do termo – “[...] um espaço geográfico situado à margem, 

nas bordas, na periferia, localizado extramuros da cidade. […] um espaço subordinado à 

cidade, em termos jurídicos, políticos, econômicos e culturais [...]” (FERNANDES, 2011, p. 

34) – com a apropriação carioca do mesmo. Ele destaca a relação quase direta, nos bairros 

periféricos do Rio de Janeiro, com o transporte ferroviário, de modo tal que “[...] não se 

denomina subúrbio onde não há trem, mesmo que sejam áreas periféricas, com baixa 

densidade populacional e outras características próprias aos subúrbios em geral” 

(FERNANDES, 2011, p. 35). Esse meio de transporte contribuiu, evidentemente, na 

configuração da identidade nas margens cariocas. O trem era não só a linha de união com o 

centro da cidade, mas também “o eixo dessa vida” (BARRETO, 2004, p. 439, Vol II), como 

aponta Lima Barreto. Na crônica “A estação”, o escritor assinala que é nesse espaço que se 

localiza o principal centro comercial da região. Com a chegada e a partida dos trens, 

movimenta-se também a economia desses pequenos comerciantes. Porém, o narrador percebe 

um defeito: essas lojas tentam reproduzir as características que identificam àquelas do centro 

da cidade, sem sucesso. O resultado é apenas um conjunto de nomes chics, “ao gosto da Rua 

do Ouvidor” (BARRETO, 2004, p. 439, Vol. II). Por esse motivo, ele exclama: “É de lamentar 

essa pobreza e essa falta na designação das nossas casas de mercancia” (BARRETO, 2004, p. 
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440, Vol. II). As margens adoecem, segundo Lima Barreto, de certa mediocridade, fato que o 

incomoda, já que ninguém parece reparar nisso.  

A viagem de trem permitia a Lima Barreto fugir da monotonia do lar, se convertendo, 

aliás, em material para os seus escritos. Diversas crônicas narram acontecimentos que 

ocorrem no interior dos vagões, assim como descrevem cenas que o escritor observa desde a 

janela. O seu olhar transita tanto pelas paisagens quanto pelos passageiros de distintas classes 

sociais. Destaca Scheffel que “na contramão do pensamento de Bilac, que via o bonde como 

um supressor das diferenças e dos preconceitos raciais, Lima Barreto identificava um caráter 

plural nos vagões de trem” (SCHEFFEL, 2012, p. 63). Dessa maneira, o cronista registra, a 

partir da interpretação das roupas e da escuta das conversas, interesses, valores e modas. No 

entanto, viajar nesse transporte não era sempre prazeroso. Em “O trem dos subúrbios”, o 

escritor manifesta:  

 

Quando, há quase vinte anos, fui morar nos subúrbios, o trem me irritava. A 
presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam as minhas 

roupas desfiadas e verdoengas, sacudiam-me os nervos e davam-me ânimos de 
revolta. Hoje, porém, não me causa senão riso a importância dos ânimos de revolta. 

Esses burocratas fastuosos, esses escrivães, esses doutores de secretaria, sei bem 

como são títeres de politicões e politiquinhos. (BARRETO, 2004, p. 468, Vol. II). 
 

Os doutores e os funcionários públicos – como ele – são quem recebem as críticas 

mais duras do autor, já que o aborrece o sentimento de superioridade que eles evidenciam. A 

crônica continua: “[...] é no trem que se observa melhor a importância dessa gente toda. Eles 

estão na sua atmosfera própria que os realça desmedidamente. Chegam na Rua do Ouvidor, e 

desaparecem. São uns fantoches (BARRETO, 2004, p. 468, Vol II). Lima Barreto não 

consegue, por essas razões, se identificar com os moradores suburbanos.  

O olhar incorpora, na modernidade, recursos que adquire das novas tecnologias. A 

fotografia, o cinema e também os percorridos nos meios de transporte inaugurados na época 

influenciaram tanto o modo de observar quanto de narrar. Como sustenta Jonathan Crary em 

Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX (2012), a experiência visual se 

torna um processo contínuo, subjetivo – e não meramente contemplativo – nos diversos 

discursos, como o científico, filosófico ou literário. Flora Süssekind menciona em 

Cinematógrafo de Letras, para colocar um exemplo, que o efeito dessas tecnologias modernas 

dava “[...] aos objetos cotidianos contornos meio mágicos. Desrealizava-os subitamente” 

(SÜSSEKIND, 1987, p. 50). Ela acrescenta, ainda: “A paisagem cotidiana que se vê fora do 

carro se desrealiza e, dentro dele, num torpor imperceptível, perde, em parte, a própria noção 
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de tempo ou dos lugares por que passa ou a que se destina” (SÜSSEKIND, 1987, p. 50). A 

paisagem é, como se sabe, uma construção do sujeito que observa uma versão do real. 

Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo a define em “Crítica à invenção do Brasil: paisagem, 

identidade, literatura” como “[...] um lugar de apropriação visual e um foco para a formação 

da identidade” (FIGUEIREDO, 2002, p. 27). Nesse sentido, a janela do trem, através da qual 

Lima Barreto descreve o Rio de Janeiro, convida-o a uma viagem também interior, onde o 

escritor reflete sobre o passado da cidade. O cronista se concentra mais nas descrições dentro 

dos vagões do que na paisagem exterior, porém, em De Cascadura ao Garnier é possível ler 

acerca dessas lembranças, como assinala Scheffel (2012, p. 92):  

 

[...] o bonde de Cascadura corre; “titio Arrelia”, manejando o controle, vai deitando 

pilhérias, para a direita e para a esquerda; ele já não se concentra com o tímpano; 

assovia como os cocheiros dos tempos dos bondes de burro; e eu vejo delinear-se 

uma nova e irregular cidade, por aqueles capinzais que já foram canaviais; 
contemplo aquelas velhas casas de fazenda que se erguem no cimo das meias-

laranjas; e penso no passado (BARRETO, 2004, p. 540, Vol. II).  
 

O passado colonial convive com a cidade moderna, emergente, não só na paisagem, 

mas também nos hábitos. Narrá-la torna-se imprescindível porque, nas palavras de Lima 

Barreto, “a paisagem que me rodeia, não me é mais inédita: conta-me a história comum da 

cidade e a longa elegia das dores que ela presenciou nos segmentos da vida que precederam e 

deram origem à minha” (BARRETO, 1956, p. 41).  

A “paisagem técnica” (SÜSSEKIND, 1987, p. 150) dá origem, aliás, a um novo tipo 

de escrita, caracterizado pelas frases curtas e diretas, fruto do passo veloz da máquina e das 

exigências do tempo. Escritores como João do Rio experimentaram esse estilo, misturando 

ainda recursos de cinema. Como atenta o autor:   

 
A crônica evoluiu para a cinematografia. Era reflexão e comentário, o reverso desse 

sinistro animal de gênero indefinido a que chamam: o artigo de fundo. Passou a 

desenho e a caricatura. Ultimamente era fotografia retocada mas sem vida. Com o 

delírio apressado de todos nós, é agora cinematográfica – um cinematógrafo de 

letras, o romance da vida do operador no labirinto dos fatos, da vida alheia e da 

fantasia – mas romance em que o operador é personagem secundário arrastado na 

torrente dos acontecimentos (RIO, 2009, p. 5).  
 

Nas crônicas de Lima Barreto também é possível identificar marcas da influência da 

técnica. Embora este recurso não seja o mais comum nos textos jornalísticos do autor, a ação 

predomina em algumas descrições, se assemelhando a um filme. Este efeito é logrado a partir 

da utilização de um verbo só em quase todas as orações; a ausência de conectivos contribui, 

do mesmo modo, para esse resultado. Narra o escritor em “Até Mirassol I”:  
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Estes meus pensamentos são interrompidos pela chegada de dous outros passageiros 

para os lugares restantes que me cercam. Não se sentam logo. Procuram com o olhar 
um amigo no carro. Encontram-no. Tratam com o 'romano' a troca do lugar dele com 

o do amigo desconhecido. É o Mário. Parece pessoa poderosa e rica. Sentam-se. O 

que me ficou defronte, mostra incômodo com a mala. Pergunta-me por que não a 

ponho debaixo do banco. 

Explico-lhe a razão; ele não esconde, entretanto, a contrariedade com semelhante 

vizinhança (BARRETO, 2004, p. 351, Vol. II).   
 

Essas construções são mais frequentes no Diário Íntimo e em romances como Vida e 

morte de M. J. Gonzaga de Sá, segundo comprova Scheffel (2012, p. 94). Na obra geral, no 

entanto, a relação do autor com a técnica se manifesta de outras maneiras. A linguagem que 

ele escolhe, mais direta e menos pretensiosa, tem a ver com o questionamento que ele faz dos 

purismos e do que é considerado “bem escrito”. É interessante neste sentido a observação que 

Süssekind realiza para explicar as preferências linguísticas da época: “[...] a opção pelos 

ornamentos retóricos foi uma das formas mais freqüentes com que se tentou delimitar o 

campo do “literário”, do “artístico” em oposição [grifo da autora] aos processos técnicos de 

produção e difusão de imagens e vozes” (SÜSSEKIND, 1987, P. 57). A intenção de um dos 

grupos intelectuais, portanto, era diferenciar a linguagem literária de outros tipos de 

linguagem.  

Lima Barreto, entretanto, incorpora aos seus textos gírias da época e expressões 

coloquiais sendo, inclusive, criticado por vários dos contemporâneos de ofício por isso. Ele é 

econômico no uso dos vocativos e utiliza palavras menos pomposas que a maioria dos seus 

pares. A título de exemplo e contraponto de linguagem, vejamos o seguinte trecho da crônica 

“A Lição das Tempestades”, de Coelho Neto, publicada originalmente no jornal A Noite, em 

11 de agosto de 1921: “Levanta-se uma nuvem no horizonte e debruça-se no cimo da 

montanha como espia que lograsse assomar ao alto da muralha. Corre transido arrepio pela 

terra e pelo mar: curvam-se as gramíneas sussurrando, retorcem-se as grandes árvores 

medrosas, encrespam-se em madria as vagas turvas e, ao longe, surdo, o espaço atroa 

lúgubre” (NETO, 2007, p. 69). Na passagem apresentada, o “príncipe dos prosadores 

brasileiros” – epiteto recebido por Coelho Neto após enquetes realizadas em revistas 

prestigiadas no início do século XX, como a Fon-Fon ou O Malho – desfila uma linguagem 

grandiloquente, repleta de eufemismos e malabarismos verbais, bem ao gosto da 

intelectualidade hegemônica do período, num ponto equidistante do tipo de linguagem 

utilizado pelo autor de Recordações do Escrivão Isaías Caminha.        
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Beatriz Resende vai explicar a escolha por uma linguagem sem “fraque ou cartola”, 

despida de maneirismos linguísticos, como uma maneira de Lima Barreto marcar posição 

contra o grave problema da divisão social e econômica que, já naquele momento, acometia a 

cidade. Era como se a linguagem utilizada em seus romances, contos e crônicas funcionasse 

como um grito de alerta contra a cisão social vivida no Rio de Janeiro de outrora. Segundo as 

palavras da pensadora:  

 
Na verdade, o antagonismo que Lima Barreto estabelece entre sua escrita e aquela 

coelhonetista “para fazer brindes de sobremesa, para satisfação dos ricaços” 

corresponde ao antagonismo que cresce entre bairros ”aristocráticos”, “civilizados”, 

de “gente fina” e os subúrbios, com sua pequena burguesia e operariado que a 

sociedade clânica, clientelista, onde o favor predomina, expulsou em nome do 

progresso de seu cenário de “cartão-postal” para uma periferia desatendida pelo 

Estado (RESENDE, 1993, p. 25) 
 

O escritor defende, desse modo, uma linguagem acessível que soma também as 

camadas sociais historicamente excluídas. A redundância – a estratégia frequente nas 

construções literárias próximas do popular –, por exemplo, está presente nas obras dele, 

segundo menciona Silviano Santiago em “Uma ferroada no peito do pé” (1982). No entanto, o 

“gancho” e as surpresas são suprimidos, fatos que evidenciam as reelaborações de Lima 

Barreto dos recursos do jornalismo. Cabe ressaltar que a ampliação do público leitor, 

consequência do surgimento de uma imprensa massiva, é levada em conta na sua decisão 

estilística.   

Em uma ocasião, o autor expressa a sua preocupação pelos numerosos erros 

tipográficos ocorridos nas crônicas, como já foi assinalado no começo deste capítulo. A 

maioria se deve, segundo ele, às interpretações equivocadas da sua letra; contudo, a exigência 

de publicar rápido faz parte do problema. Na edição organizada por Resende e Valença, Toda 

crônica, podem-se ver as correções realizadas por Lima Barreto sobre duas crônicas que 

circularam nos jornais A.B.C. e Hoje (2004, p. 51). Entre os rabiscos, leem-se as palavras e as 

letras que foram trocadas; esse fato denota um escritor cuidadoso e comprometido com o 

escrito, bem como demonstra as complicações de lidar com tempos curtos na hora de 

imprimir. Para prevenir futuras correções sugerem-lhe a escrita a máquina, mas o cronista não 

considera essa possibilidade. Para ele, escrever duas vezes o mesmo artigo era um trabalho 

excessivo, como declara em “Esta a minha letra...”: “Ponho de parte o custo de um desses 

desgraciosos aparelhos, e lembro aqui aos senhores que aquilo é fatigante, cansa muito e 

obrigava-me ao trabalho nauseante de fazer um artigo duas vezes: escrever à pena e passar a 

limpo em máquina” (BARRETO, 2004, p. 91, Vol. I). Süssekind aponta:  
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A hipótese de escrever direto à máquina não é sequer cogitada. A impressão que se 

tem é de que escrever [grifo da autora] só é concebível a mão, como se se tratasse de 
uma espécie de artesanato no qual só houvesse lugar para a datilografia no momento 

de passar a limpo o já escrito. Com a máquina, então, não se escreveria, se passaria a 

limpo apenas (SÜSSEKIND, 1987, p. 27).  
 

A máquina é, nesse sentido, uma mediadora entre o indivíduo que escreve e o 

público que lê.  

Outros avanços técnicos são também tematizados nas crônicas. Em “Que fim 

levou?”, o narrador rememora os voos bem sucedidos de Santos Dumont e o reconhecimento 

internacional que o Brasil levou por sua causa, opacados no presente. Nas palavras do 

escritor: “[…] agora, por último e talvez por fim, vai fugir do álbum de nossas glórias a 

conquista do ar, coisa que lhe parecia reservada, porque um padre de Santos, chamado 

Gusmão, desenhou há mais de cem anos um projeto extravagante de máquina de voar” 

(BARRETO, 2004, p. 97, Vol. I). Em “Amor, cinema e telefone”, por outro lado, o escritor 

confessa a sua rejeição pelos filmes dos Estados Unidos: “[…] essas fitas americanas são 

brutas histórias de raptos, com salteadores, ignóbeis fantasias de uma pobreza de invenção de 

causar pena, quando não são melodramas idiotas que deviam fazer chorar as criadas de servir 

há quantos anos passados” (BARRETO, 2004, p. 106, Vol. II). Do mesmo modo, ele critica o 

telefone, já que “[...] está sendo fator constante da dissolução da família [...]” (BARRETO, 

2004, p. 107, Vol. II). A sua relação com as novas tecnologias não era simples, como se vê, 

mas contraditória.  

O autor se coloca, portanto, entre diversas margens ao longo da sua escrita: o 

reconhecimento intelectual – ser ou não ser legitimado por esse grupo que pretendia controlar 

as normas da gramática –, a linguagem próxima do popular, os jornais pequenos e 

independentes, a periferia da cidade, a defesa e negação do homem suburbano, a crítica e uso 

da tecnologia moderna. Não podemos esquecer, aliás, o método peculiar de composição das 

crônicas: apontamentos nas margens do jornal sobre as notas alheias. Muitos dos seus textos 

nasceram desses comentários; inclusive, em alguns casos, o escritor agrega a referência do 

texto original, como vimos em “Leitura dos jornais”. Marginália, coletânea de crônicas 

realizada por Lima Barreto, não publicada até depois da sua morte, deve o nome a esse modo 

de escrever. 

Quando o cronista considera festas populares como o Carnaval, ele manifesta, 

também, posições contrárias. De um lado, em “O Morcego”, opina:  
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O carnaval é a expressão da nossa alegria. O ruído, o barulho, o tantã espancam a 

tristeza que há nas nossas almas, atordoam-nos e nos enchem de prazer.  

Todos nós vivemos para o carnaval. Criadas, patroas, doutores, soldados, todos 

pensamos o ano inteiro na folia carnavalesca. 

O zabumba é que nos tira do espírito as graves preocupações da nossa árdua vida 

(BARRETO, 2004, p. 137, Vol. I).  
 

De outro, anuncia em “O pré-carnaval”: 

 

O carnaval é hoje a festa mais estúpida do Brasil. Nunca se amontoaram tantos fatos para 
fazê-la assim. Nem no tempo do entrudo, ela podia ser tão idiota como é hoje. O que se canta 
e o que se faz, são o supra-sumo da mais profunda miséria mental.  
“Blocos”, “ranchos”. Grupos, cordões disputam-se em indigência intelectual e entram na folia 
sem nenhum frescor musical. São guinchos de símios e coaxar de rãs, acompanhadas de uma 
barulheira de instrumentos chineses e africanos (BARRETO, 2004, p. 489, Vol. II).  

 

A mudança drástica no ponto de vista tem a ver com a percepção de que as cantigas 

da festa são cada vez mais vazias, sem conteúdo. Conclui Lima Barreto que “[...] a leitura 

dessa pasmosa literatura carnavalesca, só nos pode levar a uma conclusão; é que a 

mentalidade nacional enfraquece e o próprio gosto popular se oblitera, em querer perder a sua 

espontaneidade e simplicidade” (BARRETO, 2004, p. 490, Vol. II). A valoração positiva da 

festa pode estar relacionada com o direito conquistado de que todos os habitantes da cidade 

compartilhem o espaço público, as ruas da cidade, sem tantas punições como no cotidiano.  

 

2.3. Cidade, corpo doente. 

 

Na modernidade, como vimos, se consolida um discurso sobre a ciência e o 

progresso. O desenvolvimento dos saberes científicos contribuiu com as reformas aludidas, 

tanto proporcionando inventos que revolucionaram o mundo (o telégrafo, o telefone, a estrada 

de ferro, o automóvel, a fotografia, o cinema, entre outros), quanto através de pesquisas e de 

descobrimentos em outras áreas, como a saúde. Segundo atenta Moema de Rezende Vergara 

em “Ciência e modernidade no Brasil: a constituição de duas vertentes historiográficas da 

ciência no século XX”: 

  
Nas últimas décadas do século XIX, a história da ciência, predominantemente 

escrita por cientistas e filósofos, estava preocupada em transmitir os processos de 

apreensão da ciência como via de expansão deste conhecimento. Este ponto de vista 

estava ancorado na crença de que a ciência moderna era a grande dádiva do 
Ocidente para a humanidade e, portanto ensinar como se conhece o mundo por 

meio do método científico era o “verdadeiro” caminho para se alcançar o progresso 

[sem grifo no original] (VERGARA, 2005, p.23). 
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A ciência era considerada o meio necessário para atingir o progresso, sendo este 

último concebido nos seus aspectos positivos, ou seja, melhorar as condições da existência 

humana. Esse pensamento possibilitou os primeiros intentos de democratização do acesso nas 

universidades, consideradas centros de formação e transmissão desse saber por excelência.  

No Rio de Janeiro, diversas epidemias se propagaram nesse momento histórico, 

como a febre amarela, a malária, a tuberculose, o cólera, várias parasitoses e outras doenças. 

A população de mais baixa renda foi culpada pelos outros setores sociais, e tomaram-se 

medidas para “higienizar” a cidade. A “Revolta da Vacina” foi a resposta à violência usada 

contra os supostos responsáveis dessas doenças. Como Pamplona descreve em Saúde pública: 

histórias, políticas e revolta:  

  

O Prefeito do Rio de Janeiro quis impingir novos hábitos à população, com uma 

série de proibições: a venda de comida nas ruas, feitas por ambulantes, quiosques ou 
freguês, o hábito de cuspir no chão dos bondes, a venda de leite ordenhado na hora 

de vacas puxadas de porta em porta, a criação de porcos nos limites urbanos, a 

exposição de carnes à entrada dos açougues, a vadiagem de cachorros soltos pelas 

ruas, a falta de pintura nas fachadas dos prédios, a presença de entrudos e cordões no 

carnaval. Inúmeros outros costumes passaram a ser considerados “incivilizados”. 

Ora, foi nesse de intensa repressão aos hábitos da população que as “brigadas mata-

mosquitos” como ficariam conhecidas, resolveram atacar a febre amarela e a peste 

bubônica” (PAMPLONA, 2002, p. 81). 
 

A normatização dos costumes que não correspondiam com a fachada moderna que a 

cidade procurava ter, se sustentou no discurso científico. O planejamento urbano incluiu, 

portanto, o “tratamento” do espaço público como se fosse um corpo doente. Se alguém diferia 

da proposta, era imediatamente punido, como aponta Lima Barreto em “Coerência”:  

 
Alconforado abre o jornal e lê: 
A República do Brasil, como em toda parte, falhou.  

A burguesia capitalística, industrial, comercial, jurídica e administrativa, como nos 

demais países do mundo, se há mostrado incapaz de guiar o rebanho humano para a 

felicidade.  

- Ouviu Vossa Excelência? 

- Ouvi! Quem assina isto? 

- É um tal Pantaleone. 

- Quem é? 

- É um italiano que foi sapateiro e, aqui, ganhou algumas luzes e vive da exploração 

dos operários, sob o pretexto de propagar ideias avançadas. 

- É preciso expulsá-lo. 
- Acho que sim. 

- Vou hoje mesmo ao chefe da polícia. 

- Vossa Excelência faz muito bem. 

- É uma medida de profilaxia social. 

- Não há dúvida alguma. 

(BARRETO, 2004, p. 66, Vol. II).  
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Nessa crônica se observa, aliás, como o vocabulário médico estava impregnado na 

sociedade. Ele começava ser cotidiano.  

Para regular os hábitos da população, davam-se indicações sobre o comportamento 

que as pessoas deviam ter no que diz respeito à saúde. No entanto, essas sugestões e 

legislações eram, na maioria das vezes, difíceis de ser cumpridas pelos mais humildes, como 

demonstra “O motivo da zanga”:  

 

Ele se dirigiu a mim. 

- Não bebas essa água, Sebastião...  

- Por que, doutor? – fiz eu, parando. 

- Porque ela tem bacilos do tifo, da disenteria, da... 

- O doutor me dá uma mais pura? – perguntei. 

- Não, porque eu não posso. 

- Pois então, meu caro doutor, bebo dela mesmo. 
Daí em diante, ficamos zangados, com grande pesar meu. 

(BARRETO, 2004, p.327, Vol. II) 
 

Apesar da repetição dessas situações, o médico obteve um grande prestígio social e, 

em consequência, se colocou em um lugar de poder. O escritor, preocupado, adverte sobre a 

“doutomania” (2004, p.153, Vol. II) crescente que observa. Este “perigo” engloba não só os 

médicos, mas também outros profissionais interessados apenas na posse de um diploma. O 

conhecimento está, evidentemente, em um segundo plano. A promessa de pertencer a um 

grupo pequeno e elitista também seduz aos candidatos. Em “A universidade”, denuncia o 

narrador que “a doutomania não foi criada pelo povo, nem pela avalanche de estudantes que 

enche as nossas escolas superiores; mas pelos dirigentes, às vezes secundários, que, a fim de 

satisfazer preconceitos e imposições de amizade, foram pouco a pouco ampliando os direitos 

exclusivos do doutor” (BARRETO, 2004, p. 153, Vol. II). Por esses motivos, Lima Barreto 

rejeita o diploma como sinal de conhecimento.  

O esnobismo mencionado aparece ainda em outras crônicas. Em “As teorias do 

doutor Caruru”, por exemplo, o escritor descreve um grave erro que esse médico manifesta 

por causa da sua soberba. Caruru confunde um homem comum com um degenerado devido à 

assimetria dos pés; no entanto, o servente, homem do povo – sem um conhecimento abalizado 

–, lembra, chorando, que esse não é um problema de nascimento, mas uma doença física 

recente, jogando assim no lixo a teoria que o doutor esboçava triunfante:  

 
- Vejam só! O pé direito mede quase mais um centímetro que o esquerdo. Não é o 

que eu dizia? É um degenerado! Essa assimetria dos pés... 

O servente que chorava, interrompeu-o:  

- Vossa Excelência, só por causa dos pés do Senhor Murga não pode dizer isto. Ele 

não nasceu assim. 
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- Como foi então? 

- Fui seu amigo e devo-lhe muitos favores. Eu conto a Vossa Excelência... “Seu” 

Murga teve um tumor no pé direito e foi obrigado a andar com chinelo no pé, 

durante cerca de dois meses, enquanto o esquerdo estava calçado. Naturalmente 

aquele aumentou enquanto o outro ficava parado. Foi por isso. 

(BARRETO, 2004, p. 249, Vol. I).  
 

A falta de comunicação com o resto do mundo, a inexistência do diálogo, se 

relaciona com o lugar assumido pelo médico na sociedade, como se ele fosse superior aos 

outros. Ser doutor implicava, como vemos, tanto uma melhor posição econômica, quanto um 

reconhecimento social muito elevado. Essa última diferença é, para o autor, mais um motivo 

para negar o desejo de ser parte desse grupo. “Os exames, os doutores, bacharéis, os médicos, 

toda essa nobreza doutoral que nos domina e apoia os negocistas, é o maior flagelo desta terra 

que os utopistas querem seja o paraíso terrestre” (BARRETO, 2004, p.176, Vol. I), opina ele 

em “Os exames”.  

A confusão do povo a respeito do título “doutor”, bem como o valor que as pessoas 

simples outorgam ao conhecimento médico, é representada em “Uma outra”. Nesse escrito, o 

narrador declara que:  

 

O doutor para a nossa gente não é um profissional desta ou de aquela especialidade. 

É um ser superior, semidivino, de construtura fora do comum, cujo saber não se 

limita a este ou aquele campo das cogitações intelectuais da humanidade, e cuja 

autoridade só é valiosa neste ou naquele mister. É omnisciente, senão infalível. […] 

É doutor e basta, mesmo que seja em filosofia e letras, coisas muito parecidas com 

comércio e navegação (BARRETO, 2004, p. 145, Vol. II).  
 

Por esse motivo, quem fala se viu obrigado a receitar um medicamento para um 

homem doente, embora ele não fosse médico, porque “quem é doutô sabe um pouco de tudo” 

(BARRETO, 2004, p. 146, Vol. II). Afortunadamente, ele teve sucesso na prescrição. A sua 

lembrança das “receitas da vovó” foi a salvação tanto do paciente quanto dele mesmo. Em 

“Os médicos e o espírita”, de outro lado, Lima Barreto denuncia a criminalização das práticas 

médicas populares. Na crônica, um médium espírita recebe uma multa por receitar remédios 

homeopáticos. O escritor critica fortemente esse ato levado a cabo pelas autoridades, já que 

através dele legitima-se a ideia de que o único conhecimento válido é aquele aprovado com 

diploma. Segundo ele:  

  

A medicina é importante atividade intelectual, mas não é a única importante e não 

chegou a tal ponto de perfeição que os médicos tenham na cabeça ou nos livros as 

leis que regem as moléstias e a sua cura e a organização do Universo. 

Se eles fossem verdadeiramente cientistas haviam de ter dúvidas e nunca tentariam 
estabelecer na Terra a ditadura dos médicos [...] (BARRETO, 2004, p.334, Vol. II). 
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O narrador chama a atenção, aliás, sobre a relação das doenças com a pobreza:  

 
[…] nós nos devemos ocupar principalmente em acabar com a miséria, com a 

pobreza, e não aumentá-las com impostos e ostentações munificentes de sultões, de 

vizires e de paxás, para depois transformar a miséria e a epidemia, criarmos luxuosas 

repartições encarregadas de espalhar paliativos com apoio de medidas tirânicas e 

vexatórias (BARRETO, 2004, p. 335, Vol, II).  
 

As políticas de saneamento que se aplicam são claramente insuficientes, já que a 

finalidade não é a prevenção, mas a punição e os negócios. Lima Barreto coloca em questão, 

portanto, a ideia de que ciência e progresso estão necessariamente juntos. 

O discurso científico não oferece uma melhor qualidade de vida para todo mundo. 

Entre os seus usos, incluem-se as remodelações da cidade; desse modo, justificam-se as 

remoções dos pobres das ruas do centro. O direito à cidade é determinado por um grupo 

restrito de poderosos, interessados na criação de uma cidade vitrine para olhar e ser olhados. 

 

2.4. Estilhaços da cidade. 

 

No conjunto das crônicas de Lima Barreto, é fácil perceber que o Rio de Janeiro 

apresentado pelo autor não é apenas aquele das ruas embelezadas. O cronista joga fora essa 

máscara e deixa a cidade nua na nossa frente, para o nosso conhecimento. A empatia com os 

sujeitos marginalizados, “objeto principal das suas crônicas” (RESENDE, 1993, p. 26) é 

inevitável, embora o escritor não gostasse da identificação com eles.  

Segundo Resende, o autor mostra “a verdadeira cara [destaque da autora] da cidade 

do Rio de Janeiro, sua resistência à ordem imposta, ao Estado controlador, reação nem sempre 

organizada” (RESENDE, 1993, p. 26). A República não sustentou as esperanças do escritor, 

por esse motivo, ele denuncia a divisão social aprofundada pelos sucessivos governos. Mais 

uma vez, aponta Resende:  

 

As elites dominantes na República se foram capazes de transformar o Brasil de 
colônia em país capitalista moderno (o quase) em século e meio, não colaboraram 

para a constituição de um Estado-Nação que incorporasse o conjunto de seus 

habitantes. Dessa forma, este Estado incompetente na incorporação das camadas 

subalternas à sua organização, desenvolveu um capitalismo que dependeu de formas 

repressivas de controle social, recorrendo mais à coerção do que ao controle.  

No caso do Rio de Janeiro, ajudado pela geografia que favorece sua divisão em duas 

cidades a sul e norte, os processos de coerção, de violência, buscam, com 

freqüência, completar-se pela exclusão (RESENDE, 1993, p. 43).   
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O progresso era reservado para poucos.  

Lima Barreto representa nas crônicas fragmentos da vida urbana no Rio de Janeiro, e 

protesta nelas contra as injustiças dos governos e corrupções dos governantes, ainda ganhando 

inimigos. Como argumenta César Aira em Diccionario de autores latinoamericanos, o 

escritor “fue un intelectual de perfecta pureza y honestidad; prefirió la destrucción (que fue 

innecesariamente cruel en su caso) a vender su inteligencia siquiera una sola vez”
28

 (AIRA, 

2001, p. 72).  

 

 

 

 

 

                                                
28

“[ele] foi um intelectual de perfeita pureza e honestidade; ele preferiu a destruição (que foi desnecessariamente 

cruel no seu caso) ao invés de vender a sua inteligência uma vez sequer” (tradução minha). 
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CAPÍTULO 3: AS CIDADES E AS MISTURAS 

 
Viejo barrio que te vas te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro 

murallón desaparecerá toda una tradición. Mi viejo barrio sur, triste y sentimental, la 

civilización, te clava su puñal29. (SOLIÑO, 1930, f.1).  
 

3.1. Provocar o leitor. 

 

As Aguafuertes de Roberto Arlt foram escritas para polemizar com o leitor. Com 

absoluta liberdade, o narrador se permite ser incisivo, sarcástico e ainda politicamente 

incorreto, como se comprova ao longo das suas publicações. Em “Chamemo-lo de Jardim 

Zoológico”, por exemplo, ele declara:  

 

Suponho que o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro não tem diretor. Suponho que os 

poucos animais ali trancados não se ofenderão se eu chamar esse inquilinato com o 

nome de jardim, porque juro que jamais havia pensado na minha vida em dar com 

um canto mais vagabundo do que aquele (ARLT, 2013, p. 318).  
 

Embora o objeto deste capítulo sejam as águas-fortes portenhas, achei pertinente 

trazer na discussão o escrito pelo autor sobre a terra carioca, já que nesses textos o tom 

irritado do argentino é mais frequente, provavelmente devido à incompreensão da cultura 

alheia. Para conhecer uma cidade, precisa-se de mais elementos do que a simples flânerie; a 

primeira condição é estar livre de preconceitos, como ele mesmo tinha assinalado em “O 

prazer de vagabundear" (água-forte citada no capítulo 1). Porém, uma vez que Roberto Arlt se 

cansa da condição de viajante, ou seja, do estranhamento por não pertencer a esse outro lugar, 

passa a desapreciar quase tudo o que observa. O Rio de Janeiro, encantador nas primeiras 

águas-fortes, tanto pelas paisagens naturais quanto pela bondade das pessoas, acaba sendo um 

contraponto negativo de Buenos Aires. Ainda sobre o Jardim Zoológico, ele afirma: “Juro que 

o zoológico de Córdoba é infinitamente superior a este e que o de Buenos Aires, o nosso, é, 

comparado com o daqui, o que Marcel Proust é ante o homem primitivo...” (ARLT, 2013, p. 

320). As declarações que ele realiza nesses escritos ultrapassam, muitas vezes, os limites 

tolerados, de modo tal que o próprio escritor teme criar um problema entre ambos os países.  

                                                
29 “Bairro velho que está indo embora, eu te dei meu último adeus, já não te verei mais. Com a tua negra muralha 

desaparecerá toda uma tradição. Meu velho bairro sul, triste e sentimental, a civilização te clava o seu punhal” 

(tradução minha). 
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Para eliminar dúvidas, ele esclarece: “Não gostaria que esta nota provocasse um incidente 

diplomático” (ARLT, 2013, p. 320). O narrador, crítico nas Aguafuertes porteñas e nas 

Nuevas Aguafuertes da realidade argentina, converte-se nas Aguafuertes cariocas em um 

“argentinófilo” (ARLT, 2013, p. 147), um defensor surdo e cego de Buenos Aires. Ele não 

duvida em sustentar as suas fortes opiniões, inclusive quando elas são bem controversas. Em 

“Amabilidade e realidade”, se observa claramente esta característica:  

 

Somos os melhores, não tem jeito: os melhores. Um operário como o nosso não se 

encontra a não ser em Buenos Aires. Na Europa e no Uruguai deve haver, mas fora 

dali, não.  

Somos os melhores porque temos uma curiosidade enorme e uma cultura coletiva 

magnífica. Comparada com a que há aqui. Quantos teatros há em Buenos Aires? 

Não sei. Em Flores há dois. O Almagro... em … sei lá quantos teatros há em Buenos 

Aires! Sei que aqui, com dos milhões de habitantes, há três ou quatro teatros que não 
funcionam. E livrarias? E editoras? Não se encontra nada disso aqui. Depois meu 

amigo argentino diz que não há problemas sociais. Não há poucos problemas 

sociais. E o nosso país é desconhecido no Brasil. A prova: conversei com um montão 

de pessoas. Cultas e incultas. Todas me perguntaram a mesma coisa: 

- ¿O senhor é espagnol? [em itálico no original]  

Não ocorreu a ninguém me perguntar: O senhor é argentino?  

Falar da Argentina aqui é como em Buenos Aires falar do Tibete (ARLT, 2013, p. 

340). 
 

Em “Não me falem de antiguidades”, o escritor confessa: “Eu não posso escrever 

sobre tudo isso. Diriam que sou um sujeito agressivo, venenoso, mal-humorado, 

hipocondríaco. E, no entanto, elimino todos os dias toxinas com uma boa aula de ginástica” 

(ARLT, 2013, p. 336). O estilo brincalhão permanece mais além de qualquer adversidade, 

como vemos.  

Impressas em formato livro pela primeira vez na história em 2013 e lançadas ao 

mercado argentino e brasileiro simultaneamente, as Aguafuertes cariocas incomodam ainda 

hoje aos leitores de ambos os países. Para tentar entender o porquê desse tipo de comentários 

realizados pelo autor, vale a pena lembrar que o Rio de Janeiro foi o segundo destino 

internacional que ele visitou, depois de Uruguai. A proposta de Muzio Sáenz Peña, diretor do 

jornal El Mundo, era que Arlt, o seu jornalista estrela, descrevesse outras cidades do globo, 

seguindo o estilo das populares águas-fortes. O escritor devia se tornar um cronista de 

viagens: 

 

Pero no un cronista de paisajes exóticos, como aquellos viajeros argentinos a 

quienes más de una vez [Sáenz Peña] les ha reprochado los excesos descriptivos y el 

olvido de que “en los países que visitan hay una mayoría que vive y que trabaja, que 

en todos los territorios recorridos hay industriales y fábricas que nosotros ni 

sospechamos”. Sino un cronista que sepa registrar la situación social, cultural y 
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política de países con costumbres, hábitos culturales y sociales, lenguas y 

entonaciones diferentes30 (SAÍTTA, 2008, p. 181).  
 

As histórias narradas tinham que ser reflexões sobre o cotidiano dos habitantes. Para 

levar a cabo esse objetivo, Arlt pretendia se misturar com os nativos, “conviver com as 

pessoas dos bas fond que infestam os povos de ultramar. Conhecer os cantos mais sombrios e 

mais desesperados das cidades que dormem sob o sol do trópico” (ARLT, 2013, p. 248), como 

afirma em “Com o pé no estribo”. Porém, quando enfrenta a distância do mundo conhecido, o 

autor experimenta a saudade; esse sentimento pode ser uma das causas que provocam a sua 

raiva. Desse modo o entendo quando leio em “Na caverna de um compatriota” a seguinte 

confissão:  

 

Estou triste, longe desta Buenos Aires da qual me lembro o tempo todo. Escrevo da 

redação do jornal O jornal, no Rio de Janeiro. Amanhã, depois de amanhã ou 
qualquer outro dia eu me ocuparei do maravilhoso bazar que é o Rio de Janeiro. 

Sim, um bazar oriental de mil cores. Mas isso não me consola. A cidade da gente é 

uma, nada mais. O coração não pode ser partido em dois pedaços. E eu o entreguei a 

Buenos Aires. Bom. Estou raivosamente triste e tenho que fazer humorismo. E 

depois tem aqueles que invejam a carreira da gente. E a popularidade! (ARLT, 2013, 

p. 264).   
 

A primeira pergunta que se origina depois de ler todas essas linhas é - que Rio de 

Janeiro é esse que o escritor descreve? - , tão distinto daquele dos cronistas brasileiros. 

Segundo ele, a cidade é casta, recatada, tranquila demais, como aponta em “Rio de Janeiro no 

domingo”:  

 

O que é que eu estou fazendo nesta cidade virtuosa, querem me dizer? Nesta cidade 

que não tem crônica policial, que não tem ladrões, trambiqueiros, vagabundos, 

gatunos; nesta cidade onde cada próximo ganha o “feiyón” e presenteia o Estado 

com um filho bimensal? O que é que eu estou fazendo? 

Porque aqui não há ladrões. Percebem? Não há vigaristas. Não há trambiqueiros. 

Não há crimes. Não há acontecimentos misteriosos. Não há “trapaceiros”. Não há 

traficantes de brancas. Não há a melhor polícia do mundo. O que é que eu estou 

fazendo nesta cidade tranquila, honesta e confiada? (ARLT, 2013, p. 302).  
 

Com certeza, essas águas-fortes teriam sido bem diferentes se Arlt tivesse tido algum 

contato com a cidade descrita por Lima Barreto. 

                                                
30

 “Mas não um cronista de paisagens exóticas, como aqueles viajantes argentinos a quem mais de uma vez 

[Sáenz Peña] tem reprovado os excessos descritivos, assim como o esquecimento de que 'nos países que visitam 
existe uma maioria que vive e que trabalha, que em todos os territórios percorridos têm industriais e fábricas que 

nós nem suspeitamos'. Um cronista que saiba registrar a situação social, cultural e política de países com 

costumes, hábitos culturais e sociais, línguas e sotaques diferentes” (tradução minha).  
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Outra pergunta que se apresenta é sobre a quantidade de tempo que ele permanece no 

Rio de Janeiro. Surpreende saber que são apenas dois meses. Duas interpretações possíveis: 

ou para ele é muito pesado o fato de ser estrangeiro, ou ele exagera o seu nacionalismo para 

fortalecer a personagem que elabora.  

Existe, no entanto, outro viés nas Aguafuertes cariocas que não pode ser ignorado. É 

certo que o jornalista é preconceituoso, sexista e até mesmo racista; porém, ele tem a coragem 

de denunciar nesses escritos a situação desvantajosa do negro no Brasil. Poucos escritores 

brasileiros realizam esse ato nos seus textos; um deles é Lima Barreto. Roberto Arlt assinala 

em “Trabalhar como um negro” que: 

 

Este sim que trabalha como negro! Ou melhor: agora sim, constatei o que significa 

“trabalhar como um negro”.  

Sob um sol que derrete as pedras, um desses sóis que fazem você suar como um 

filtro, e que aturdiriam um lagarto, o negro brasileiro, descalço, sobre as calçadas 
candentes, transporta paralelepípedos, conduz pacotes, sobe escadas carregado de 

fardos tremendos, maneja a picareta, a pá; levanta trilhos... E o sol, o sol brasileiro 

cai sobre seu lombo de besta negra e o tosta lentamente, dá a ele um brilho de ébano 

requentado num forno. 

Desempenha os trabalhos mais brutais e rudes, aqueles que aqui fazem o branco 

recuar.  

[…]  

Por um ordenado escasso. É silencioso, quase triste. Deve ser a tristeza dos 

antepassados. Vai saber o quê! (ARLT, 2013, p. 285).  
 

Embora a escravidão tivesse sido abolida muitos anos antes, os trabalhos reservados 

para as pessoas de cor quase não mudam. Os empregos que eles conseguem são, no geral, os 

mesmos que conseguiam antes de ser chamados livres.  

O escritor também narra aspectos positivos dos cariocas e da cidade; a sua 

experiência não foi desalentadora o tempo todo. A honestidade, a gentileza, a cordialidade e a 

doçura são algumas características, entre outras, que Arlt destaca dos moradores. Assim o 

declara em “Falemos de cultura”:  

 

[…] estou comovido. É esse o termo: comovido.  

A vida, assim, é muito linda.  

E não me refiro às atenções que se recebem das pessoas com quem você trata. Não. 

Eu me refiro a um fenômeno que é mais autêntico: a atmosfera de educação coletiva.  

O que importa que uma pessoa seja atenta com você se, quando você sai para a rua, 
o público destrói a impressão que o indivíduo lhe produziu? 

Em compensação, aqui, você se sente à vontade. Na rua, no café, nos escritórios, 

entre brancos, entre negros... 

Quando você sai da sua casa, você está na rua, não é mesmo? 

Bom, aqui, quando você sai para a rua, está na sua casa... 

Um ritmo de amabilidade rege a vida nesta cidade. Nesta cidade, que tem um tráfego 

e um público dentro de sua extensão proporcional ao de Buenos Aires. Com a única 

diferença que, nas esquinas, você levanta a vista e encontra-se com um morro verde 
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dourado de nuvens e uma palmeira no topo, com seus quatro galhos reticulando o 

azul (ARLT, 2013, p. 267).  
 

A combinação harmônica entre a paisagem e a amabilidade brasileira chama a 

atenção do autor em um primeiro momento. Mas além do sabor amargo que experimenta 

depois, estes atributos mencionados devem ser considerados para acessar a uma leitura das 

águas-fortes cariocas sem preconceitos de nossa parte. 

Segundo Viñas, Roberto Arlt se define como um “[...] criticón, disconforme [em 

itálico no original] y libertario escritor urbano que vive precariamente su día a día”
31

 (VIÑAS, 

apud ARLT, 1998, p. 26). A relação que o jornalista estabelece entre o seu trabalho e as 

críticas dos leitores confirmam que as suas provocações são fundamentais para o seu sucesso, 

embora ele não consiga um salário tão alto para manter uma vida folgada. Na água-forte 

“Reflexiones tranquilas”, ele explica:  

 
El sistema de enviar cartas insultantes a un individuo que firma en un diario es malo. 

Malo porque en el diario piensan: “Si a fulano (el redactor) la gente le envía cartas 

insultantes, quiere decir que vale, que interesa”. Y entonces, en vez de indignarse 

contra el redactor, le dicen: “Seguí, vas bien. La gente te lee y todavía te insulta. 

¡Inmejorable!”. Un periodista debe alcanzar ese éxito, que es el más difícil.  

Malo también porque un periodista que tiene cancha y domina su oficio, sonríe 

frente a la carta insultante; más aún, la publica, y el público, que quiere novedades y 

que le gusta la franqueza, opina: 

  “Así da gusto, un tipo que hasta publica lo que le es contrario”32 (ARLT, 1998, p.   

343).  

 

O escândalo, portanto, é esperado pelo escritor, já que corrobora que as suas notas 

são lidas. Ainda mais, o público paga para lê-las e para criticá-las, como afirma na água-forte 

antes mencionada: “Cuando un escritor no me gusta, por A o B, dejo de leerlo; y se terminó el 

asunto. Esta gente, en cambio, lee las notas de uno, el libro de uno (eso sí que es más grave) y 

después, todavía, se gasta diez centavos para declararlo abominable”
33

 (ARLT, 1998, p. 342).  

Arlt descobre em “Dos ancianas y el autor” que ele é o tema principal da conversa de 

duas velinhas no metrô, confirmando a hipótese de que o seu nome está na boca de todo 

                                                
31

 “[...] crítico, desconforme e libertário escritor urbano que vive precariamente o dia-a-dia” (tradução minha).  
32

  “O sistema de enviar cartas insultantes para um indivíduo que assina um jornal é ruim. Ruim porque no jornal 

se pensa: 'Se as pessoas enviam cartas insultantes para Fulano (o redator), quer dizer que vale, que interessa'. E 

então, em vez de se indignar contra o redator, falam para ele: 'Segue assim, você vai bem. As pessoas leem o que 

você escreve e ainda te ofendem. Insuperável!'. Um jornalista deve atingir esse sucesso, que é o mais difícil. 

Ruim também porque um jornalista que tem experiência e domina o seu ofício, sorri perante à carta insultante; 

ainda mais, a publica, e o público, que quer novidades e que gosta da franqueza, opina. 'Assim dá gosto, um cara 

que ainda publica o que é contrário a ele'” (tradução minha).  
33

 Quando não gosto de um escritor, por A ou B, deixo de lê-lo; e acabou o assunto. Essas pessoas, pelo 

contrário, leem nossas notas, nosso livro (isso sim que é pior) e depois, ainda, gastam dez centavos para declarar 

o escritor abominável (tradução minha). 
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mundo. O narrador, sentado frente a elas, participa indiretamente. As mulheres comentam 

uma série de águas-fortes que ele publica sobre o matrimônio. Esses escritos suscitam a 

indignação de muitos leitores, já que o autor “[...] no tiene reparo en decir las mayores 

inmoralidades”
34

 (ARLT, 1998, p. 344), como sustenta uma das mulheres. A outra opina, 

também, que “[...] además de cínico es perverso, pues es una perversidad reírse de un 

muchacho de buenas intenciones porque es un poco corto de genio”
35

 (ARLT, 1998, p. 345).  

As notas se centram nas estratégias quase diabólicas que as mulheres utilizam para apaixonar 

os homens, os quais inocentemente caem nas redes delas. O sarcasmo do escritor é contra 

ambos os grupos humanos. A anciã agrega, mais para a frente: “Yo no sé cómo el director del 

diario le permite...”
36

 (ARLT, 1998, p. 345), colocando em questão a ética do jornal. Arlt 

cataloga esse diálogo como o “[...] más sorprendente que haya escuchado en mi vida, pues se 

refería a mí...”
37

 (ARLT, 1998, p. 344). Seja esse encontro verdadeiro ou não, a finalidade do 

texto é demonstrar o reconhecimento social do autor.  

Segundo o jornalista, o público lhe atribui diversas máscaras. Em “Eu não tenho  

culpa”, por exemplo, ele comenta que uma leitora envia uma carta para o jornal na qual ela 

declara: “[...] já sei quem é o senhor através de seu sobrenome Arlt” (ARLT, 2013, p. 37). O 

escritor responde:  

 

E isso me enche.  

Enche porque eu tenho o mau gosto de estar encantadíssimo em ser Roberto Arlt. É 

verdade que preferiria me chamar Pierpont Morgan ou Henry Ford ou Edison ou 

qualquer outro “esse”, desses; mas na impossibilidade material de me transformar a 

meu gosto, opto por me acostumar ao meu sobrenome e cavilar, às vezes, de quem 
foi o primeiro Arlt de uma aldeia da Germânia ou da Prússia, e me digo: Que 

barbaridade terá feito esse antepassado ancestral para que o chamassem de Arlt! Ou, 

quem foi o cidadão, burgomestre, prefiro ou porta-estandarte de uma corporação 

burguesa, a quem ocorreu designar com essas inexpressivas quatro letras um senhor 

que devia usar barbas até a cintura e ter um rosto sulcado de rugas grossas como 

cobras? 

Mas na impossibilidade de esclarecer esses mistérios, acabei por me resignar e 

aceitar que eu sou Arlt, daqui até morrer; coisa desagradável, mas irremediável 

(ARLT, 2013, p. 38).  
 

Como se vê através desta defesa, a honestidade do autor e a transparência das suas 

opiniões são questionadas por alguns leitores. O narrador inclui nas águas-fortes tudo o que 

                                                
34

 “[...] não deixa de dizer as maiores imoralidades” (tradução minha).  
35

 “[...] além de cínico ele é perverso, pois é uma perversidade debochar de um rapaz de boas intenções porque 

ele é um pouco burro” (tradução minha). 
36

 “Eu me pergunto como o diretor do jornal lhe permite...” (tradução minha). 
37

 “[...] mais surpreendente que tenha escutado na minha vida, pois referia-se a mim...” (tradução minha).  
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escuta e lê sobre ele. Desse modo, constrói a sua imagem pública, que não precisa ser única. 

Em “A inutilidade dos livros”, ele conclui:  

 

Todos nós, os que escrevemos e assinamos, o fazemos para ganhar o arroz com 

feijão. Nada mais. E, para ganhar o arroz com feijão não vacilamos, às vezes, em 

afirmar que o branco é preto e vice-versa. E, além disso, às vezes nos permitimos o 

cinismo de dar risada e de achar que somos gênios... (ARLT, 2013, p. 227).  
 

Escrever é, para Arlt, um ofício no qual ele escolhe brincar com as múltiplas versões 

do real. Coincido, nesse sentido, com a afirmação de Saítta, quem assinala:  

 
[…] el testimonio más difícil de abordar en esta biografía ha sido el del propio Arlt. 

Porque miente, porque no dice todo lo que sabe, porque inventa datos de su 

biografía, porque está más preocupado por la construcción de una imagen pública 

acorde a lo que él considera que debe ser el retrato de un escritor, que por dar un 
testimonio verdadero de su propia vida38 (SAITTA, 2008, p. 9).  

 

Arlt é apenas um conjunto de máscaras que se agrupam sob esse apelido 

impronunciável. 

 

3.2. Buenos Aires, cidade deslumbrante e máquina infernal. 

 

A cidade portenha é narrada pelo escritor de muitas maneiras diferentes. O 

romancista apresenta uma Buenos Aires que tem pouco a ver com aquela descrita nas 

Aguafuertes; o jornalista, do mesmo modo, muda as suas percepções segundo a necessidade 

da história que será contada. O “progresso”, por exemplo, é avaliado tanto positiva quanto 

negativamente, dependendo da ideia que Arlt pretenda destacar. Quando esse conceito se 

relaciona com o avanço da urbanização e as novidades que o acompanham, o narrador 

manifesta o seu fascínio, como se observa em “Nuevos aspectos de las demoliciones”: 

 

Ver destruir es el espectáculo que más gusta presenciar al hombre porque su instinto 

le dice que tras de lo que se ha destruido tiene que levantarse algo nuevo. El hombre 
desea lo nuevo, lo busca y se entusiasma en su posibilidad. De ahí la repugnancia 

que experimenta hacia el pasado la mayoría de los seres normales, porque el pasado 

es siempre, rotundamente, la negación del hoy39 (ARLT, 1998, p. 296) 

                                                
38

 “[…] o testemunho mais difícil de abordar nesta biografia tem sido o do próprio Arlt. Porque ele mente, 

porque ele não diz tudo o que sabe, porque inventa dados da sua biografia, porque está mais preocupado com a 

construção de uma imagem pública de acordo com o que ele considera dever ser o retrato de um escritor, do que 

dar um testemunho verdadeiro da sua própria vida” (tradução minha).  
39  “Ver destruir é o espetáculo que mais gosta de presenciar o homem, porque o seu instinto diz que depois da 

destruição, uma coisa nova se levanta. O homem deseja o novo, procura-o e se empolga com essa possibilidade. 

Por isso, a aversão que a maioria dos seres normais experimentam pelo passado, porque o passado é sempre, 

rotundamente, a negação do hoje” (tradução minha). 
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Segundo esta perspectiva, as construções antigas carecem de valor já que pertencem 

ao passado colonial e, portanto, remetem-lhe ao atraso. Em “Não me falem de antiguidades”, 

água-forte já citada neste capítulo, ele confirma essa opinião quando afirma que os velhos 

casarões cariocas devem ser derrubados: 

 

Protestamos contra a estúpida arquitetura colonial, que em nosso país se difundiu 

entre os novos-ricos, e vamos começar a abrir a boca diante desses casarões escuros, 

porque são feitas de pedra? Faça-me o favor. Todas essas casas me parecem muito 

lindas... para transformá-las em pedregulho (ARLT, 2013, p. 335). 

 

Em sintonia com a proposta de modernizar as cidades sustentadas na época, o autor 

descreve as reformas do centro de Buenos Aires considerando a beleza da destruição. Através 

de metáforas sobre a natureza e da descrição da paisagem urbana, Arlt consegue transformar o 

caos e a sujeira em uma pintura impressionista das mais bonitas. Em “Demoliciones en el 

centro”, ele desenha frases como “[...] nubes de arena como en el desierto africano”
40

 (ARLT, 

1998, p. 293), “[...] las palas rechinan en el suelo con graznidos de matracas”
41

 (ARLY, 1998, 

p. 294) e “[...] los cielorrasos se han destripado tan bruscamente que los flejes se retuercen en 

el espacio como sorprendidos nidales de víboras”
42

 (ARLT, 1998, p. 295). Grupos de curiosos, 

aliás, rodeiam a cena toda, como se lê a continuação:  

 

Está prohibido el paso. Pero las señoras: 

- Déjeme pasar, agente. Voy a la peletería. 

El hombre de la porra debe tener mujer. Mujer que también le sonsaca los pesos para 

llevarlos devotísimamente al Dios de las liquidaciones. El hombre de la porra se 

enternece y dice: 

- Pase. 

Y ninguna entra en la peletería43 (ARLT, 1998, p. 294).  

 

Observar as derrubadas e as suas consequências é, como o escritor mesmo 

argumenta, um espetáculo, no qual “[...] el paseante puede recoger apuntes modernistas”
44

 

(ARLT, 1998, p. 295). O sentimento do belo não está na observação da natureza, como 

                                                
40

 “[...] nuvens de areia como no deserto africano” (tradução minha).  
41

 “[...] as pás rechinam no solo com grasnidos de matracas (tradução minha).  
42

 “[...] os tetos têm se estripado tão bruscamente que as cintas de metal se retorcem no espaço como 

surpreendidos ninhos de víboras” (tradução minha).  
43

 “O caminho está cortado. Mas as senhoras: -Me deixa passar, agente. Vou à loja das peles. O agente deve ter 

mulher. Mulher que também lhe surrupia a grana para usá-la devotissimamente com o Deus das queimas de 

estoque. O  agente se enternece e fala:- Pode passar. E nenhuma delas entra na loja das peles”. (tradução minha).  
44

 “[...] o transeunte pode recolher apontamentos modernistas” (tradução minha).  
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acontecia, por exemplo, com os poetas românticos, mas na técnica. Porém, em “Encantos de 

las calles del centro”, Arlt apresenta uma posição contrária à desenvolvida nas águas-fortes 

antes mencionas. Uma vez que começamos a leitura desse texto, percebemos a ironia do 

título. O narrador declara nessa água-forte que Corrientes “[...] es la peste de los destructores 

de calzadas y veredas. Cuando no es una empresa, es otra, o si no es la O.B.S. de la N. y aquí 

ya no son 'gambetas' las que se tiene que hacer, sino saltos como si se dispusiera a entrenarse 

para intervenir en un concurso de garrocha”
45

 (ARLT, 1998, p. 256). Contradizendo a 

admiração antes manifestada, as obras dificultam, agora, a circulação por esse espaço da 

cidade. O péssimo trânsito e a multidão que se aglomera nas calçadas contribuem também 

com a impaciência geral.  

Esses motivos conduzem ao autor a perguntar para os leitores sobre o sentido do 

“progresso”. Em “¿Para qué sirve el progreso?”, ele questiona, entre outras coisas, o aumento 

do custo de vida, assim como a perda de valores tradicionais. Antigamente, sustentava ele, o 

tempo era mais lento e as pessoas tinham mais calma; dito de outro modo, todos eram mais 

felizes. Aponta o escritor:  

 

Nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo; 

salimos después de viajar entre luz eléctrica; respiramos dos minutos el aire de la 

calle en la superficie, nos metemos en un subsuelo o en una oficina a trabajar con 

luz artificial. A mediodía salimos, prensados, entre luces eléctricas, comemos con 

menos tiempo que un soldado en época de maniobras, nos enfundamos nuevamente 

en un subterráneo, entramos a la oficina a trabajar on la luz artificial, salimos y es de 

noche, viajamos entre luz eléctrica, entramos a un departamento, o a la pieza de un 

departamentito, a respirar aire cúbicamente calculado por un arquitecto, respiramos 

a medida, dormimos con metro, nos despertamos automáticamente; cada tres meses 
compramos un par de botines de cartón cuero; cada seis meses renovamos un traje; 

cada año nos deterioramos más el estómago, los nervios, el cerebro, y a esto los cien 

mil zanahorias le llaman progreso. ¡Digan ustedes si no es cosa de poner una 

guillotina en cada esquina!46 (ARLT, 1998, p. 578). 
  

                                                
45

 “[...] é a peste dos destruidores das calçadas. Quando não é uma empresa, é outra, ou senão é a O.B.S. da N. e 

aqui já não são “gambetas” as que as pessoas precisam fazer, mas pulos, como se treinassem para intervir em um 

concurso de garrocha” (tradução minha). 
46

 “Nós acordamos de manhã, entramos num carro que corre num subterrâneo; saímos depois de viajar entre  luz 

elétrica; respiramos dois minutos o ar da rua na superfície, entramos num subsolo ou num escritório para 

trabalhar com luz artificial. No meio-dia, saímos, prensados, entre luzes elétricas, comemos com menos tempo 

que um soldado em época de manobras, entramos de novo num subterrâneo, entramos no escritório  para 

trabalhar com luz artificial, saímos e é noite, viajamos entre luz elétrica, entramos num apartamento, ou no 

quarto de um pequeno apartamento, para respirar ar cubicamente calculado por um arquiteto, respiramos a 

medida, dormimos com metro, acordamos automaticamente; cada três meses compramos um par de botinas de 
couro; a cada seis meses renovamos um terno; a cada ano ficamos pior do estômago, dos nervos, do cérebro; isto 

é o que os cem mil babacas chamam de progresso. É como colocar uma guilhotina em cada esquina!” (tradução 

minha).  
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A vida na cidade moderna se torna, nesta água-forte, um pesadelo equiparável com a 

morte. Como vemos, nas Aguafuertes se expressam pontos de vista contrapostos que, no 

entanto, são construídos pelo mesmo sujeito. A modernidade que esse narrador retrata não é 

apenas uma representação positiva ou negativa, mas a mistura da diversidade.  

 

3.3. Cartografia portenha. 

 

Oscar Terán assegura no trabalho intitulado “Modernos intensos en los veinte” que o 

mapa das águas-fortes se configura em espaços morais, partindo em três a cidade: de um lado, 

a Avenida Corrientes, de outro, a rua Florida; por último, os bairros periféricos.  

Para o pesquisador, Corrientes representa “[...] ese no sé qué que para las 

Aguafuertes define la modernidad valiosa”
47

 (TERÁN, 1997, p. 99). Nela se misturam as 

nacionalidades, as classes sociais, as pessoas trabalhadoras, os bandidos. Em “Corrientes, por 

la noche”, por exemplo, Arlt destaca os seguintes transeuntes: “Vigilantes, canillitas, “fiocas”, 

actrices, porteros de teatros, mensajeros, revendedores, secretarios de compañías, cómicos, 

poetas, ladrones, hombres de negocios innombrables, autores, vagabundas, críticos teatrales, 

damas del medio mundo”
48

 (ARLT, 1998, p. 231). Todos os tipos de habitantes de Buenos 

Aires convivem nessa avenida, criando desse modo a imagem de cidade cosmopolita que 

apaixona tanto o escritor. Na água-forte “O espírito da Corrientes não mudará com o 

alargamento”, o narrador a define como: “Rua do galanteio organizado, dos desocupados com 

dinheiro, dos sonhadores, dos que têm uma “condicional” e se cuidam como a mãe cuida da 

criança, esse pedaço da Corrientes é o miolo da cidade, a alma dela” (ARLT, 2013, p. 191). 

Síntese dessa época e coração de Buenos Aires, ela evidencia que o progresso sempre traz, 

também, desigualdades.  

Florida é, pelo contrário, passeio obrigatório das classes abastadas, porque abundam 

as lojas estrangeiras. Em contraste com Corrientes, ela é uma rua “decente”: as pessoas que a 

transitam apenas olham as vitrines e todas estão bem vestidas. Os mais humildes, 

incomodados, preferem percorrer outros lugares. Centro do consumismo burguês, Florida 

lembra ao autor a sua própria carência econômica; Corrientes, no entanto, representa para ele 

a liberdade de vagar sem preconceitos entre a cultura intelectual e a marginalidade. A mistura 

                                                
47

 “[...] esse sei lá o que para as Aguafuertes representa à modernidade valiosa” (tradução minha).  
48

 “Vigilantes, jornaleiros, cafetões, atrizes, porteiros de teatros, mensageiros, revendedores, secretários de 

companhias, cômicos, poetas, ladrões, homens de negócios escusos, autores, vagabundas, críticos teatrais, damas 

do meio mundo” (tradução minha).  
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entre os últimos avanços tecnológicos e a decadência humana, presentes na querida avenida, 

estão ausentes nessa rua. Para o autor, a cena é, evidentemente, entediante. Segundo ele 

declara na água-forte que leva o mesmo nome da rua: 

 

Es la calle del paseo, pero ¿de qué paseo? Porque hay calles donde previamente, 

sabemos que recibiremos una impresión de bienestar burgués; otros de romanticismo 

barato, fácil y halagador; otras, donde la sucesión de murallas rojas y chimeneas 

negras, es tan continua que se cree estar en los alrededores de Detroit o Chicago; 

otras donde uno se siente anarquista asaltante y todo lo demás; porque el espectáculo 

influye de tal modo, que uno es lo que lo rodea, al menos transitoriamente. Pero en 

la calle Florida ¿qué impresión de paseo se recibe? 

Yo creo que es la calle más despersonalizada que tiene Buenos Aires. Ésa es la 

verdad. La más conocida e insignificante49 (ARLT, 1998, p. 222).  
 

Florida carece de personalidade, já que se assemelha a qualquer outra rua do mundo. 

Na opinião do narrador: “[...] una calle que se parece a tantas calles tan distantes no es posible 

que tenga ninguna característica”
50

 (ARLT, 1998, p. 223). Ela é, portanto, uma fachada que 

pretende representar à modernidade. Em uma cidade na qual os escritores se reúnem segundo 

as preferências ideológicas em diversos lugares da mesma, a rejeição de Arlt por Florida não é 

um dado menor. Ela representava aos Martinfierristas, grupo literário de vanguarda que a 

tradição historiográfica opôs ao grupo de Boedo, mais engajados politicamente, com os quais 

o autor se manifestava mais próximo.  

Na periferia, de outro lado, existem sinais de um progresso incipiente que nem 

sempre são bem vistos pelo escritor. Em “Gruas abandonadas na ilha Maciel”, ele reclama do 

abandono dessas máquinas, inutilizadas devido às novas instalações de um frigorífico. A 

imagem desoladora indica o “espetáculo sinistro” (ARLT, 2013, p. 59) que produz a 

velocidade das mudanças, assim como evidencia a promessa de avanços tecnológicos e 

econômicos, não cumprida. A natureza que rodeia esses objetos monstruosos aumenta, ainda 

mais, a tristeza que Arlt deixa entrever nessa água-forte. Ele declara: “[...] nada mais sombrio 

do que esse passarinho revoando por entre ferros inúteis, tirantes de ferro corroídos pela 

oxidação. Ele dá a sensação definitiva de que essas toneladas de aço e de força estão mortas 

para sempre” (ARLT, 2013, p. 58). O único alivio diante de tais sentimentos é olhar o 

                                                
49

 “É a rua do passeio, mas de qual passeio? Porque existem ruas que, previamente, a gente sabe que vai receber 

uma impressão de bem-estar burguês; outros de romantismo barato, fácil e lisonjeiro; outras, onde a sucessão de 

muralhas vermelhas e chaminés negras é tão continua que se parece com as proximidades de Detroit ou Chicago; 

outras onde sentimos que somos um anarquista assaltante e tudo isso; porque o espetáculo influi tanto em nós 

que somos tudo isso que nos rodeia, ao menos transitoriamente. Mas na rua Florida, qual é a impressão de 

passeio que recebemos? Eu acho que é a rua mais despersonalizada que existe em Buenos Aires. Essa é a 

verdade. A mais conhecida e insignificante” (tradução minha).  
50

 “[...] uma rua parecida com tantas ruas tão distantes não é possível ter nenhuma característica” (tradução 

minha).  
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horizonte, “[...] em direção da ponte, ou da água, ou dos bares da vida” (ARLT, 2013, p. 59) e 

ignorar, desse modo, o meio caminho à podridão no qual estão essas gruas. Em “Moinhos de 

vento em Flores”, porém, o narrador lamenta que a arquitetura do bairro, constituída 

fundamentalmente por quintas e chalés, está mudando. Nas palavras dele: “Que lindo, que 

espaçoso era o bairro de Flores antes! Em todos os lugares se erguiam os moinhos de vento. 

As casas não eram casas, mas casarões. […] Atualmente, todos ali são edifícios de 

apartamentos ou casinhas ideais para noivos” (ARLT, 2013, p. 34). Um detalhe interessante é 

que “a dez quadras da Rivadavia começava a pampa” (ARLT, 2013, p. 35). O campo e a 

cidade estavam mais próximos; a urbe, infelizmente, se expande muito rápido. Os prédios 

novos são acompanhados, ainda, por outros valores sociais também novos. Assinala o autor: 

“As pessoas viviam outra vida mais interessante que a atual. Com isso quero dizer que eram 

menos egoístas, menos cínicas, menos implacáveis” (ARLT, 2013, p. 35). Esse tempo que ia 

embora, quando as pessoas moravam em casas maiores, tinham menos preocupações 

econômicas e pouco “camouflage” (ARLT, 2013, p. 34), carrega a saudade de uma inocência 

perdida. “As pessoas eram tão simples que acreditavam que os socialistas comiam criancinhas 

cruas, e ser poeta –“pueta” se dizia – era como ser hoje grande fidalgo de Afonso XIII ou algo 

do gênero” (ARLT, 2013, p. 35), afirma Arlt. O amor se torna, também, uma banalidade, uma 

coisa de crianças; ainda mais, ele passa em um segundo plano sempre que a economia piora. 

Segundo o escritor:  

 

Também, as pessoas estão para romanticismo? Ali, a vara de terra custa cem pesos. 

Antes custava cinco e se vivia mais feliz. Mas nos resta o orgulho de ter progredido, 

isso sim, mas a felicidade não existe. Foi levada pelo diabo (ARLT, 2013, p. 36). 
 

O progresso é, mais uma vez, colocado em dúvida, já que a felicidade prometida 

parece não chegar nunca.  

A partir dos anos 30 aproximadamente, como já assinalamos no capítulo I, as águas-

fortes de Arlt deixam de ser apenas impressões da cidade e dos moradores para se transformar 

em denúncias dos conflitos socioeconômicos. As repercussões no país da queda da bolsa em 

Wall Street e a proximidade do golpe de Estado inauguram esse período mais tenso da escrita 

do autor. Devido ao sucesso que ele tinha, o escritor consegue interferir na sociedade portenha 

obtendo resultados. Os leitores acreditam, aliás, na capacidade crítica dele. Argumenta Saítta:  

 

[…] a lo largo de estas investigaciones, Arlt se construye frente a la mirada de sus 

lectores como un periodista atento a los más mínimos reclamos, como un periodista 

en quien cualquier lector, luego de enviar una carta o de realizar una llamada 



79 

 

telefónica, encuentra a un interlocutor confiable que se hará cargo de sus 

problemas51 (SAITTA, 2008, p. 91).  
 

Em 1933, o escritor começa a percorrer os arrabaldes em companhia de um 

fotógrafo, dando início à série Buenos Aires se queja. A iniciativa do autor de registrar os 

lugares narrados com a câmera é importante porque conota o interesse do autor nos avanços 

técnicos, incorporando-os no seu trabalho; nesse sentido, são interessantes os trabalhos de 

Pilar Cimadevilla, “Roberto Arlt y la fotografía en las Aguafuertes vascas” e “Imágenes 

encantadas: la fotografía en las Aguafuertes Patagónicas de Roberto Arlt”, nos quais analisa a 

relação das fotografias tiradas pelo próprio escritor – nas viagens que realiza fora de Buenos 

Aires – com a palavra escrita. Chama a atenção o fato de que em 1932 o jornalista tinha 

encontrado um espaço de militância na revista Actualidad, dirigida por Elías Castelnuovo - 

escritor argentino fundador do Grupo de Boedo -, que ligava o marxismo com a arte. Nesse 

tempo, ambos criaram a União de Escritores Proletários, cujo objetivo era a defesa da União 

Soviética, a luta contra o imperialismo e contra o fascismo. O grupo durou pouco, mas 

conseguiu publicar algumas declarações como a seguinte, na qual se manifesta contra os maus 

usos da técnica por parte do capitalismo: 

 

El desarrollo de la técnica del sistema capitalista, con sus contradicciones internas 

entre la producción y el consumo, devoró primero los mercados y después hizo 

detener parcial y totalmente la producción. Porque resulta imposible la creación de 

nuevos mercados, los capitalistas intentan aniquilar a sus rivales o desalojar de sus 

posiciones a los imperialistas concurrentes de los países coloniales y semi-

coloniales. […] El escritor proletario lucha, pues, contra la guerra imperialista que 

resulta de las contradicciones del sistema capitalista y que no va sino en provecho 
exclusivo de los banqueros o de los industriales52 (SAITTA, 2008, p. 158).   

 

Esse texto apresenta um autor consciente da realidade social, informado sobre a 

política exterior e comprometido com a tarefa que assume de denunciar as injustiças. Não é 

uma casualidade que na mesma data as Aguafuertes abarquem temas mais complexos de 

serem mencionados.  

                                                
51

 “[…] ao longo destas pesquisas, Arlt se constrói perante o olhar dos seus leitores como um jornalista atento às 

mínimas reclamações, como um jornalista em quem qualquer leitor, assim que enviar uma carta ou realizar uma 

ligação para ele, descobre um interlocutor confiável que resolverá os seus problemas (tradução minha).  
52

 “O desenvolvimento da técnica do sistema capitalista, com as suas contradições internas entre a produção e o 

consumo, devorou primeiro os mercados e depois deteve parcial e totalmente a produção. Porque resulta 

impossível a criação de novos mercados, os capitalistas tentam aniquilar os seus rivais ou tirar das suas posições 
os imperialistas concorrentes dos países coloniais e semicoloniais. […] O escritor proletário luta, portanto, contra 

a guerra imperialista que resulta das contradições do sistema capitalista e que caminha só em benefício exclusivo 

dos banqueiros ou dos industriais” (tradução minha). 
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Os primeiros textos da série tratam do estado dos hospitais públicos na região 

periférica. O tema é sugerido pelos leitores, que enviam cartas para o jornal criticando a 

situação precária desses estabelecimentos. “Hospitales a la miseria” é, portanto, o início dessa 

outra etapa do autor, mais engajada. Como assinala ele: “No siempre todo ha de ser chiste y 

divertido, como una comedia gustosa de ver. Alguna vez el autor ha de trabajar en serio y, si 

se le permite hacerlo, poner el dedo en la llaga”
53

 (ARLT, 1998, p. 439). Acrescenta ainda:  

 

Con cierta ligereza que me reprocho, yo no hice ningún caso de las cartas y se me 

ocurrió que serían enfermos descontentos y que los hospitales “marchaban bien en 

general”. Pero la última carta a la que me refiero me hizo cambiar de opinión y la 

dirección de El Mundo me autorizó a que hiciera todas las averiguaciones 

pertinentes54 (ARLT, 1998, p. 439).   
 

Depois de quatro meses de realizadas as denúncias, o vereador José Penelón 

reconhece o conflito publicamente e destaca as contribuições do jornalista, como se lê em 

“¡Por fin se acuerdan de los hospitales!”. Segundo transcreve Arlt, Penelón assinala o 

seguinte: 

 
La documentación y larga serie de concretos que fueron publicados en El Mundo por 

Roberto Arlt, y las denuncias de La Prensa han demostrado que el régimen 

hospitalario atraviesa una situación de verdadero desquicio, cuyo alcance vamos a 

tratar de concretar y ver en qué radica55 (ARLT, 1998, p. 442).  
 

O problema consistia nos escassos recursos econômicos dos quais dispunha o sistema 

de saúde estatal. Este tema é retomado pelo escritor seis anos mais tarde, em 1939, ainda 

reclamando soluções. Mas dessa vez as suas observações colocam no centro do debate o 

empobrecimento da classe média, que agora procura os hospitais públicos (antes conseguia 

pagar sanatórios particulares), assim como a privatização de certos serviços hospitalares para 

sustentar o número de pacientes em aumento. Nesses textos, Arlt quase deixa o humor de 

lado, pois o assunto é grave. Uma vez que ele descobre essa outra realidade, ela recebe um 

lugar destacado dentro dos seus escritos. Ela não desaparece.  

                                                
53

 “Nem sempre tudo é brincadeira, como uma comedia gostosa. Alguma vez o autor deve trabalhar de verdade 

e, se lhe permitem, pôr o dedo na ferida” (tradução minha).  
54

  “Com certa ligeireza que me reprovo, eu não levei a sério as cartas, pensei que seriam doentes descontentes e 

que os hospitais “andavam bem no geral”. Mas a última carta da qual falo mudou a minha opinião e a direção de 

El Mundo me autorizou a fazer todas as averiguações pertinentes” (tradução minha).  
55

 “A documentação e a longa série de fatos concretos que foram publicados em El Mundo por Roberto Arlt, e as 

denúncias de La Prensa têm demonstrado que o regime hospitalar atravessa uma situação de verdadeiro 

desamparo, cujo alcance vamos tentar concretizar para entender o problema (tradução minha).  
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A natureza suburbana também preocupa ao escritor nessa época, já que ela invade, 

literalmente, o território mencionado, evidenciando assim as condições insalubres de vida. Em 

“Escuelas invadidas por las moscas”, Arlt descreve a situação do seguinte modo: “Las moscas 

abundan en tal cantidad que yo he visto carros de basura envueltos aparentemente en neblinas 

grises, que no la formaba la humedad de la atmósfera sino enjambres de moscas”
56

 (ARLT, 

1998, p 289). Um funcionário da escola diz para ele: “Hay días que nos vemos obligados a 

interrumpir las clases porque si se habla, las moscas se nos meten por la boca y los ojos”
57

 

(ARLT, 1998, p. 290). Nesse caminho entre a urbanização e o mundo rural, a natureza se 

transforma, como vemos, em uma ameaça. As metáforas e as comparações para representar 

esse espaço pertencem também à natureza: montanhas de lixo que contaminam as escolas, 

neblinas de insetos e a sujeira que respira como se fosse um ser vivo são alguns exemplos das 

imagens que o narrador apresenta.  

Do mesmo modo do descrito no capítulo II sobre o Rio de Janeiro, muitas das ruas da 

periferia de Buenos Aires ainda não estão pavimentadas quando o autor escreve. O 

calçamento representa para esses moradores, portanto, a esperança de conseguir diversas 

melhorias, como se observa em “O próximo calçamento”: 

 

O calçamento é uma espécie de salvação para essa gente. É a civilização, o 
progresso, aproximando a cidade do pampa disfarçado de cidade, que é nossa urbe. 

O calçamento é a esperança de linha de bonde ou de ônibus, é a valorização do 

terreno e da casinha, o calçamento é a obrigação próxima da calçada de lajotas, da 

cerca com sessenta centímetros de muro em alvenaria, o calçamento implica a frente 

rebocada, o surgimento de estabelecimentos comerciais... o calçamento para a crosta 

suburbana é um mar de carros... nem mais nem menos... como parece... um mar de 

carros (ARLT, 2013, p. 112).  
 

Para o habitante da região, o progresso pessoal se mede inclusive através do 

crescimento estrutural do próprio bairro e por isso a representação coletiva deste último 

engloba a construção de uma identidade, ligada a maioria das vezes ao projeto político de 

modernização.  

 

3.4. O bairro, arena da luta de classes. 

 

                                                
56

 “As moscas abundam tanto que eu tenho visto carros de lixo envolvidos aparentemente em neblinas cinzas, 

que não eram formadas pela umidade da atmosfera, senão por enxames de moscas” (tradução minha). 
57

 “Algumas vezes a gente é forçada a interromper as aulas porque, quando a gente fala, as moscas entram pela 

boca e pelos olhos” (tradução minha). 
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O arquiteto e historiador argentino Adrián Gorelik assinala que os subúrbios portenhos eram, 

nos anos vinte, o centro da polêmica política, urbana e cultural. É por esse motivo que, em “El 

color del barrio. Mitología barrial y conflicto cultural en la Buenos Aires de los años veinte”, 

o pensador identifica pelo menos três modelos ideológicos do bairro suburbano, modelos que 

apresentam aspectos contrapostos desse lugar: “o bairro do reformismo”, “o bairro reo” e 

“bairro, pampa y quadrícula”. Essas caracterizações se relacionam, de um lado, com a 

necessidade de legitimação dos novos grupos sociais que chegaram nesses anos ao país e, de 

outro, com a defesa de uma tradição puramente argentina.  

Na primeira representação, Gorelik destaca as iniciativas dos vizinhos que, através de 

diversas instituições como a Sociedade de Fomento ou o Clube social e esportivo, se 

organizam e melhoram a infraestrutura do lugar, assim como incrementam as relações sociais. 

A promessa de tomar parte em um futuro da cidade tradicional movimenta essas pessoas. Arlt 

escreve algumas águas-fortes contra esse desejo, já que, segundo ele, essa ambição acaba por 

corromper a moral de muitos desses homens. Dessa maneira, a ideia de boa vizinhança 

destacada pelo pesquisador desaparece, como comprovamos na leitura de “Filosofía del 

hombre que necesita ladrillos”:  

 

El robo de ladrillos, de cal o de arena, no se efectúa, generalmente, sino pasadas las 
diez de la noche en los barrios humildes. Y el ladrón, llamémoslo ladrón, aunque se 

trata de un honesto propietario, va en compañía de toda su prole a efectuar la 

“razzia” ladrilleril58 (ARLT, 1998, p. 58). 
 

O bandido, neste texto, é um proprietário que não precisa realizar o ato de roubar, 

mas escolhe economizar o seu próprio orçamento em detrimento do vizinho. Essa ação é a 

famosa viveza criolla, que caracteriza em diversas amostras da cultura popular portenha o 

morador de Buenos Aires. O “bairro cordial” que Gorelik define aparece pouco nas águas-

fortes arltianas.  

A inveja e a fofoca sustentam o tempo livre na vida suburbana. Em “Solcito de 

arrabal”, o narrador comenta:  

 
El transeúnte del arrabal, particularmente aquel que callejea a la una o dos de la 

tarde, puede, si pone un poco de buena voluntad, descubrir barrios, donde las 
“señoras” pasan horas en la puerta de calle, con la espalda protegida por una 

pañoleta, de brazos cruzados y rechupando un mate. Estas mujeres, a medida que 

van saliendo a estacionarse en la puerta, se saludan en estos términos: 

                                                
58

 “O roubo de tijolos, de cal ou de areia, se realiza, geralmente, depois das dez da noite nos bairros humildes. E 

o ladrão, vamos o chamar de ladrão, embora seja um honesto proprietário, vai em companhia de toda sua família 

para efetuar a “razzia” tijoleril” (tradução minha).  
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- Buenas tardes, señora; ¿tomando el solcito?... 

- Así es... 

Dichas estas palabras se husmean como los perros; de arriba abajo. Luego entornan 

los ojos y miran hacia la bocacalle59 (ARLT, 1998, p. 598).   
 

As cadeiras pregadas nas portas das casas e as conversas banais predominam nessas 

cenas que Arlt escolhe contar. Tanto homens quanto mulheres se instalam nas ruas com o fim 

de não fazer nada, apenas matar o tempo; pouco se fala acerca de progredir por meio do 

trabalho. Em “Persianas metálicas e placas de doutor”, chama a atenção o titulo de médico, 

colocado em uma placa na parede exterior da moradia: uma conquista econômica e 

intelectual. Porém, ela esconde um engano. Como esclarece o escritor, a finalidade da placa é 

apenas a ostentação da família, embora a vida se mantenha com a mesma dificuldade de 

antes: 

 

Placa de doutor, placa engrupidora. Enquanto as mocinhas ganham a vida no ateliê 

de costura; enquanto as senhoritas mais velhas dão duro se esfalfando no metrô e no 

ônibus, e sem tempo para a digestão, para pegar o bonde e chegar na hora no 

trabalho, a placa, na porta, delata prepotência de desafogo econômico, alcagueta 

vida tranquila, enquanto os autênticos doentes passam rapidamente e olham com 

desconfiança perfeitamente visível o conto de “atende-se de tal a tal hora” (ARLT, 

2013, p. 150).  
 

A placa se coloca para “engrupir”, para se diferenciar, mas sobre tudo para que as 

mulheres da casa consigam marido, já que um médico na família acrescenta o status social, 

ainda que a situação econômica siga a mesma.  

A segunda representação que o pensador descreve coincide com aquela esboçada nos 

tangos. Cabe ressaltar que a palavra reo deriva do latim reus e significa acusado de uma 

causa, culpado. Essa imagem do bairro está associada, portanto, ao delito. Figuras como os 

compadritos – os malandros – convivem com delinquentes, vagabundos e prostitutas. Esses 

personagens da margem dificultam, sem dúvida, a união desse espaço da cidade com a ideia 

de progresso. Porém, o jornal consegue unificar as imagens divergentes:  

 

[…] el nuevo periodismo de los diarios Crítica y El Mundo será uno de los pocos 
ámbitos donde se produzca simultáneamente el barrio como proyecto y como 

tradición, haciendo coincidir en un mismo plano textual las disonancias entre las 

diferentes representaciones, el conflicto constitutivo de la publicidad del barrio entre 

                                                
59

 “O viandante do arrabalde, especialmente aquele que roda na rua à uma ou duas da tarde, pode, se põe um 

pouco de boa vontade, descobrir bairros onde as “senhoras” passam horas na porta da rua, com as costas  

protegidas por um cachecol, com os braços cruzados e bebendo o mesmo chimarrão por horas. Essas mulheres, 
assim que ficam estacionadas na porta, se cumprimentam com estas palavras: - Boa tarde, senhora; tomando o 

solzinho?...- Pois é... Faladas estas palavras se farejam, como os cachorros; de cima a baixo. Depois entornam os 

olhos e olham  a rua” (tradução minha).  
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su progresismo cordial y el necesario carácter pintoresco para un eficaz 

procesamiento literario. Las diferencias con aquellos magazines radican, de todos 

modos, en el carácter de este nuevo pintoresquismo: ya no se trata de mostrar, a la 

manera del costumbrismo finisecular, la marginalidad urbana en su radical otredad; 

el nuevo periodismo y la nueva literatura están hechos por escritores e intelectuales 

que ahora también vienen “del suburbio”60 (GORELIK, 1999, p. 44).  
 

Esses novos escritores, pertencentes no geral aos bairros periféricos, incorporam na 

sua literatura, do mesmo modo que Arlt, a paisagem suburbana e os seus moradores, narrados 

desde a própria experiência cotidiana. A escolha de apresentar o “bairro reo” se deve à 

rejeição de que esses bairros sejam homogeneizados e se transformem desse modo em lugares 

iguais a todos os outros. Raúl González Tuñón é um bom representante deste grupo de 

intelectuais. Ele cria um paralelo entre a margem e o “bas fond” (SARLO, 2010, p. 289), 

através da descrição de personagens que se drogam, se prostituem e roubam. O escritor 

mistura nessa paisagem, aliás, os imigrantes, sujeitos fracassados na maioria das vezes. 

Assinala Sarlo, no livro Modernidade periférica. Buenos Aires 1920 e 1930 que:  

 

Essa representação da cidade, tão inventada quanto as orillas de Borges, a partir de 

diferentes escolhas referenciais, situa a imigração e o estrangeiro na perspectiva da 

margem: tematizados como diferença linguística e social, como perda e privação do 

lugar de origem, como fracasso das ilusões. O violino do alemão Werner Land soa 
para “duas rameiras de olhares sombrios”, “marinheiros de todas as nações”, “a 

escória da vida”, “bêbados”, “um cocainômano”, “os tristes e os vencidos”. Essa é a 

margem que Tuñón constrói e que consegue ver (SARLO, 2010, p. 288).    
 

Arlt vê com simpatia essa classe de pessoas. Os ladrões “de ofício”, profissionais,  

aparecem nas Aguafuertes em repetidas ocasiões. O jornalista gosta de ficar nos cafés e 

escutar com dissimulação as conversas deles. Assim, ele especifica em “Conversaciones de 

ladrones” que o horário no qual elas acontecem “[...] siempre es a la una o a las dos de la 

madrugada”
61

 (ARLT, 1998, p. 156). A partir das informações que registra, o escritor 

estabelece uma diferença entre aqueles bandidos de antanho e os novos, inexperientes e 

desconhecedores dos códigos, que estragam o trabalho. Confessa um dos velhos: “Se ha 

                                                
60

 “[…] o novo jornalismo dos jornais Crítica e El Mundo será um dos poucos âmbitos onde se produza 

simultaneamente o bairro como projeto e como tradição, fazendo coincidir em um mesmo plano textual as 

dissonâncias entre as diferentes representações, o conflito constitutivo da publicidade do bairro entre o seu 

progressismo cordial e o necessário caráter pitoresco para um eficaz processamento literário. As diferenças com 

aqueles magazines se encontram, de todos os modos, no caráter deste novo pitoresco: já não se trata de mostrar, 

como no costumbrismo finissecular, a marginalidade urbana na sua radical alteridade; o novo jornalismo e a 

nova literatura estão feitos por escritores e intelectuais que agora também são “do subúrbio” (tradução minha).  
61

  “[...] sempre é a uma ou duas da manhã” (tradução minha). 
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llenado de mocosos batidores. Cualquier gil quiere ser ladrón”
62

 (ARLT, 1998, p. 158). A 

mudança de valores que acompanha à modernidade inclui até os trapaceiros.  

Mas a característica predominante do homem suburbano é, segundo Arlt, o 

vagabundo que explora sua mulher. Como explica em “O homem da camisa de fundo”: 

 

Deus fez a passadeira e, assim que a passadeira saiu de suas mãos divinas com uma 

cesta sob o braço, Deus, diligente e sábio, fabricou, a seguir, o guardião do umbral, o 
homem da camisa de fundo.  

Porque todos os legítimos esposos das passadeiras usam camisas de fundo. E não 

trabalham. É verdade que procuram trabalho, e que elas se acostumam a que ele 

trabalhe no trabalho de procurar trabalho, mas o caso é este. Usam camisa de fundo 

e montam guarda no umbral.  

Quem já não o viu passar? (ARLT, 2013, p. 40).   
 

Uma história similar se repete em “A moça da trouxa”, onde o narrador problematiza 

a situação das mulheres que trabalham desde crianças e cuidam primeiro dos irmãos e depois 

dos esposos, sem ter nunca um momento de felicidade nem vida própria: 

 
Um belo dia elas ficam noivas e nem por isso deixam de trabalhar, pois o noivo 

(também um rapaz que a faz dar duro o dia todo) à noite cai em casa para fazer 

amor.  

E como amor não serve para pagar a caderneta do armazém, trabalham até três dias 

antes de se casar, e o casamento não é uma mudança de vida para a mulher de nosso 

meio pobre, não; pelo contrário, é um aumento de trabalho e, na semana em que se 

casaram, é possível ver essas mulherzinhas sobre a máquina (ARLT, 2013, p. 74).  
 

O arrabalde, segundo este ponto de vista, está lotado de vagabundos e “buscavidas”.  

A terceira representação que Gorelik menciona combina a modernidade e a tradição. 

A pampa e a cidade coexistem entre as casas baixas coloniais e as novas moradias cúbicas. O 

intelectual se inspira nos poemas de Borges e de Carriego para criar esta última imagem: as 

paredes brancas, a tranquilidade do arrabalde, a grama como metáfora da sobrevivência do 

campo na cidade são as marcas de um passado que desaparece. Nas palavras de Sarlo, “O 

bairro se converte em orilla, margem do campo; o baldío é a inclusão do pampa no 

incompleto traçado urbano; a cor das cercas rosadas se refere à cor rural das esquinas do 

campo” (SARLO, 2010, p. 88). É por isso que a experiência de se aproximar do campo é, para 

Arlt, similar a uma viagem pelo tempo. Em “Las cuatro recovas”, o escritor descreve quatro 

pontos muito diferentes de Buenos Aires: Paseo de Julio, “[...] la recova canalla, la recova 

explotada por todos los periodistas. Próspera en librerías que venden postales pornográficas, 

libros pornográficos; próspera en comercios inmundos y tiene tanto color como una 

                                                
62

 “Está lotado de moleques bandidos. Qualquer babaca hoje quer ser ladrão” (tradução minha). 
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mascarada de carnaval”
63

 (ARLT, 1998, p. 213); Paseo Colón, “la calle más triste del mundo”, 

“[...] donde viven las mujeres de los hombres que, con un baúl enjuto, vinieron a hacer la 

América desde Croacia o Bulgaria”
64

 (ARLT, 1998, p. 214); Once, “proyecto mugriento, 

anulado por el avance de lo moderno”
65

 (ARLT, 1998, p. 215) e Mataderos. Este último, 

bairro situado no sudoeste do mapa, produz homens fortes e selvagens que, através do seu 

trabalho, abastecem de alimento à cidade. O autor aponta:  

 
En todos los mostradores hay peones que brindan sudando grasa y sangre como el 

sicomoro suda perfume; venden cuchillos grandes como alfanjes y en vez de 

librerías, prosperan las armerías, las curtiembres y los almacenes; los “almacenes” 

tienen de todo como en botica66 (ARLT, 1998, p. 214).  
 

As cenas que Arlt recolhe nesse espaço não escapam do lugar comum da literatura 

gauchesca da época. O campo e os pequenos povoados, por exemplo, são para o escritor 

refúgios necessários onde se libertar da opressão da cidade. Assim ele o declara em “Pueblos 

de los alrededores”:  

 

¡Qué lindo sería vivir en un pueblo de estos, escuchar el toque de campanas, 

saludarlo al cura, ser amigo del farmacéutico, tener una novia a la que se visita en 

día fijo mientras las amigas le lanzan indirectas...! [...] Y es que estos pueblos son el 

apeadero de la ciudad que necesita soñar67 (ARLT, 1998, p. 238).  
 

A calma, o silêncio, o sol e a vida “más pura” (ARLT, 1998, p. 235) estão na periferia 

da cidade. O narrador a compara com a vida urbana deste modo: 

 

Yo, hombre de ciudad, sujeto que me encuentro perfectamente cómodo en los cafés 

humosos y en las bocacalles ensordecedoras con el estrépito de los “cláxons” y los 

letreros parlantes, me imagino que la vida en estos pueblos debe ser sustancialmente 

distinta de la que hacemos nosotros, pobladores de cuevas de cuatro por cuatro y 

balconcitos para pigmeos.  
Porque nosotros, hombres de ciudad, estamos acostumbrados a un espacio de 

dieciséis metros cuadrados. A la oscuridad de los departamentos. Y a todo lo 

francamente abominable que el progreso, la tacañería de los propietarios y los 

                                                
63

 “[...] a recova canalha, a recova explorada por todos os jornalistas. Próspera em livrarias que vendem postais 

pornográficas, livros pornográficos; próspera em comércios imundos e tem tanta cor como uma máscara de 

carnaval” (tradução minha). 
64

 “a rua mais triste do mundo”, “[...] onde moram as mulheres dos homens que, com um baú enxuto, vieram 

para fazer a América desde a Croácia ou Bulgária” (tradução minha). 
65

 “projeto imundo, anulado pelo avanço do moderno” (tradução minha). 
66

 “Em todos os balcões têm peões que brindam suando gordura e sangue como o sicômoro seu perfume; 

vendem facas grandes como alfanjes e em lugar de livrarias, prosperam as armarias, os curtumes e os armazéns; 

os “armazéns” têm tudo, como nos botequins” (tradução minha).  
67

 “Que bonito seria morar num povoado desses, escutar o toque dos sinos, cumprimentar ao padre, ser amigo do 

farmacêutico, ter uma namorada para visitar em dia fixo enquanto as amigas lhe falam indiretas...! [...] E é que 

esses povoados são o albergue da cidade que precisa sonhar” (tradução minha).   
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digestos municipales han amontonado sobre nuestras cabezas68  (ARLT, 1998, p. 

237).  
 

A vida nesses povoados próximos ao rural é idealizada por Arlt, em contraposição 

com a vida na cidade, mediada pela experiência do “progresso”, traduzida, no final, em 

amontoamento. Porém, uma vez que o autor recupera a saúde, ele escolhe voltar na urbe. 

Permanecer no campo seria ir contra a sua condição de homem moderno, já que Arlt desfruta 

da velocidade vertiginosa que caracteriza esse tempo. A tranquilidade provinciana o entedia, 

como expressa em muitas das águas-fortes cariocas. Em “Rio de Janeiro no domingo”, por 

exemplo, ele declara que “o Rio é cidade, não tem jeito; mas uma cidade de província com 

uma triste paz em suas ruas mortas no domingo” (ARLT, 2013, p. 300) e se pergunta: “O que 

é que eu estou fazendo nesta cidade tranquila, honesta e confiada? […] O que eu faço, querem 

me dizer? Voltar é o que me parece melhor” (ARLT, 2013, p. 301). A mesma sensação se 

repete em “El aburrimiento del domingo”, quando afirma “Buenos Aires es la ciudad más 

triste del mundo en día domingo. Triste y aburrida” (ARLT, 1998, p. 218) porque “el hombre 

es un animal de contrastes. Y el domingo no ofrece ninguno” (ARLT, 1998, p. 219). O escritor 

não consegue, como se vê, se acostumar a um lugar que não ofereça os conflitos que ele 

mesmo critica. Flâneur portenho, Arlt precisa do movimento, de cantos secretos, das figuras 

na noite, dos cafés. Ele precisa “vagabundear”; eis através dessa ação, junto com a escrita (já 

que depende diretamente dela, do que ele viu nos passeios) que se ganha à vida.  

Fabiana Varela assinala em “Aguafuertes porteñas: tradición y traición de un género” 

que nesses escritos cada lugar tem um ritmo específico. Assim, o centro de Buenos Aires é 

narrado através de verbos de ação; no entanto, nas margens o tempo parece detido, como se 

fosse uma imagem pictórica. Um bom exemplo que confirma esta hipótese é “Pueblos de los 

alrededores” – mais uma vez –, texto no qual Arlt desenha este recorte da paisagem:  

 

Tienen tantos árboles estos pueblos, que de cada hoja cae un silencio. Un silencio 

que se suma a los otros. Las calles arrancan limpias; las quintas suceden a las casas; 

las casas son profundas, con zaguanes lustrosos, con puertas viejas pero nobles, con 

rejas antiguas que no son coloniales ni de quincalla como las que se estilan en esta 

ciudad de arquitecturas improvisadas69 (ARLT, 1998, p. 236).  

                                                
68

 “Eu, homem de cidade, que está perfeitamente cômodo nos cafés fumosos e nas ruas ensurdecedoras com o 

estrépito das buzinas e os cartazes falantes, imagino que a vida nesses povoados deve ser substancialmente 

distinta da que a gente faz, moradores de cavernas de quatro por quatro e varandinhas para pigmeus. Porque nós, 

homens de cidade, estamos acostumados a um espaço de dezesseis metros quadrados. À escuridão dos 

apartamentos. E a todo o francamente abominável que o progresso, a mesquinhez dos proprietários e os digestos 

municipais têm amontoado sobre nossas cabeças (tradução minha). 
69

 “Esses povoados têm tantas árvores que com cada folha cai um silêncio. Um silêncio que se soma aos outros. 

As ruas começam limpas; os chalés continuam às casas; as casas são profundas, com entradas lustrosas, com 
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A cena carece praticamente de movimento. As poucas ações que acontecem 

contribuem apenas para aumentar a quietude e logo, o silêncio. Uma folha cai e mais nada: 

tudo fica imóvel de novo. Porém, é possível encontrar também nas águas-fortes sobre a cidade 

descrições que parecem fotografias, onde não ocorre muito. “El rascacielo y la plazuela” é um 

caso desses:  

 

La plazuela triste se llama la Plaza de Montserrat, el rascacielo está ocupado por el 

Ministerio de Obras Públicas. 

El contraste es brutal. En la antiquísima plazuela se detenían carretas cargadas de 

cueros y tropillas de vacunos. El rascacielo reciente surge de la tierra, naturalmente, 

como un paralelepípedo de cemento, pero de un cemento tan liviano que se recorta 

sobre el cielo como una estructura de cartón70 (ARLT, 1998, p. 298).  
 

O campo aparece misturado na paisagem urbana; os espaços estão, portanto, ainda 

pouco definidos, desestabilizados. 

Segundo Gorelik, “[...] sin tradiciones ni geografías prestigiosas o pintorescas, el 

barrio pudo existir en tanto fue producto de una violencia cultural”
71

 (GORELIK, 1999, p. 

38). Para o pensador, devido à origem relativamente recente da cidade, ela define o seu 

passado não a partir de fatos reais, mas das ficções criadas. Os bairros portenhos precisam, 

desse modo, inventar a sua própria história, baseada nos mitos que a literatura, 

principalmente, cria. Contudo, existe mais um motivo que justifica a tese sustentada: a divisão 

do mapa como uma quadrícula. Diferente do que acontece no Rio de Janeiro, onde os morros 

e o mar contribuem na delimitação dos bairros, em Buenos Aires todos eles são iguais entre si. 

As suas ruas, artificiais e planejadas, são comparáveis na origem com as de Nova Iorque:  

 

[…] son calles surgidas de la nada, producidas en un brevísimo tiempo a través de 

un territorio sin historia. Así es Nueva York y también Buenos Aires: la grilla de 

calles de la primera se trazó en 1811 para toda la isla de Manhattan, cuando sólo 
estaba construida su vieja punta holandesa; la grilla de calles de la segunda se trazó 

en 1898 para cubrir las 14.000 hectáreas de pampa que habían sido anexadas en 

1887 a las 4.000 hectáreas de la ciudad existente –y en esas novísimas 14.000 

                                                                                                                                                   
portas velhas, mas nobres, com grades antigas que não são coloniais nem de metal como as que  usam 

usualmente nesta cidade de arquiteturas improvisadas” (tradução minha).   
70 “A pracinha triste chama-se Praça de Montserrat, o aranha-céu está ocupado pelo Ministério de Obras 

Públicas. O contraste é brutal. Na antiquíssima pracinha detinham-se carretas carregadas de couros e tropilhas de 

vacas. O aranha-céu recente surge da terra, naturalmente, como um paralelepípedo de cimento, mas de um 

cimento tão leve que se recorta sobre o céu como uma estrutura de papelão (tradução minha). 
71

 “[...] sem tradições nem geografias prestigiosas ou pitorescas, o bairro existe como resultado de uma violência 

cultural” (tradução minha). 
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hectáreas se van a desarrollar en menos de dos décadas los así llamados “barrios” en 

Buenos Aires72 (GORELIK, 1999, p. 38).  
 

Tanto a cidade do Prata quanto a americana têm em comum uma mesma disposição 

geográfica: a distribuição dos bairros em um conjunto de quadrados que se repete até o 

infinito. O crítico especifica, ainda:  

 

La moderna ciudad de cuadrícula surge como parte del proceso modernizador que 

clausura aquella experiencia circular y nada mejor que la grilla, homogénea en todas 

direcciones, para graficar la ruptura. Todos los viajeros que llegaban a Buenos Aires 

a comienzos de siglo desde la ciudad europea acarrearon el peso del contraste entre 

la claridad de la grilla y su indiferencia existencial; Sartre en Nueva York lo retrató 

como ninguno: “el hombre no se siente jamás extraviado, pero se siente siempre 

perdido”73 (GORELIK, 1999, p. 39) 
 

Para distinguir um quadrado do outro, é necessário criar identidades. Por esse 

motivo, Gorelik conclui que os bairros que possuem essas características são espaços políticos 

e não antropológicos. Nessa definição reside a violência mencionada. Difundir determinada 

representação tem a ver, evidentemente, com o interesse de impor uma imagem específica e 

não outra. O subúrbio que Arlt apresenta coincide poucas vezes com aquele inventado por 

Borges, para colocar um caso literário. Esse fato evidencia que cada um deles privilegia 

aspectos diferentes desse território. 

 

3.5. Babelaires. 

 

 A maior mudança que experimenta Buenos Aires no começo do século se relaciona 

com a imigração. O aumento da população, os novos hábitos que os estrangeiros trazem e as 

línguas variadas que interferem e se misturam com o espanhol são os temas principais dos 

debates intelectuais. Borges pretende restituir nos seus poemas a cidade prévia à 

modernização, por isso não chama à atenção a quase inexistência de imigrantes nos seus 

                                                
72

 “[…] são ruas nascidas do nada, produzidas em um brevíssimo tempo através de um território sem história. 

Nova Iorque é assim e também Buenos Aires: a tabela de ruas da primeira se realizou em 1811 para toda a ilha 
de Manhattan, quando apenas estava construída a sua velha ponta neerlandesa; a tabela de ruas da segunda se 

realizou em 1898 para cobrir as 14.000 hectares de pampa que tinham sido anexadas em 1887 aos 4.000 hectares 

da cidade existente – e nesses novíssimos 14.000 hectares vão se desenvolver, em menos de duas décadas, os 

“bairros” de Buenos Aires” (tradução minha).  
73

 “A moderna cidade de quadrícula nasce como parte do processo modernizador que clausura aquela 

experiência circular, e nada melhor que a tabela, homogênea em todas direções, para grafitar a ruptura. Todos os 
viajantes que chegavam em Buenos Aires no começo do século desde a cidade europeia acarretaram o peso do 

contraste entre a claridade da tabela e a sua indiferença existencial; Sartre em Nova Iorque retratou isso  como 

ninguém: “o homem não se sente jamais extraviado; porém, se sente sempre perdido” (tradução minha). 
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poemas; Arlt, pelo contrário, é filho de estrangeiros, e essa marca é profunda na sua escrita. O 

seu estilo nasce dessa origem e dessa influência. Como já foi assinalado no capítulo I, o 

jornalista utiliza um léxico variado que inclui tanto o registro coloquial, a oralidade, o 

lunfardo, quanto termos comuns na Espanha, lidos nas traduções que chegavam nesses anos 

ao país. Essa forma de escrever contribui com a inclusão desses novos setores da população, 

proposta que está em consonância com o jornal no qual o autor publica, El Mundo. Segundo 

Saítta, “Arlt eleva el idioma de la calle, la lengua plebeya, a idioma nacional, consolidando 

simultáneamente un lugar de enunciación dentro de las páginas de un diario y un lugar de 

enunciación, una entonación, dentro de la literatura argentina”
74

 (SAITTA, 2008, p. 81). A rua 

impregna as folhas do jornal e a sua língua se materializa na letra impressa, gravada em letra 

de forma que circula, de novo, pela rua. Dessa maneira, as vozes que se entrelaçam nos 

relatos do escritor constroem o seu lugar na literatura nacional, apesar das resistências. No 

entanto, explica Barretto:  

 
Haveria, portanto, em sua escritura, uma preocupação não somente com a ampliação 

da comunicação com os leitores, mas também uma intenção de ruptura com os 

padrões estéticos que definiam o belo e de bom gosto na literatura. Segundo o 

escritor, “o romancista ‘pur sang’ detesta cordialmente o método (embora o aceite), 

os planos e tudo aquilo que signifique sujeição a uma determinada conduta” (Arlt, 

2000: 395-396). Segundo Kulikowski (1997: 55), é justamente o uso da língua 

“rebelde à academia e à retórica e sem camisa de força” que cria os efeitos grotescos 

na escritura de Arlt e o uso do lunfardo, que entra como parte constitutiva da 

heterogeneidade discursiva característica da narrativa do escritor, representa um 

“desafio aos puristas”, mas também corresponde a uma necessidade de 

representação da hibridez linguística presente na capital argentina no início do 
século (com a multiplicação dos imigrantes) e do caos urbano intensificado pelos 

processos de modernização (BARRETTO, 2008, 256).  

 

De um lado, Arlt tenta ser reconhecido como escritor dentro do ambiente intelectual 

portenho; de outro, ele arrisca um estilo novo, provocador, que defende com unhas e dentes, 

com corpo e palavra. A sua literatura é “como um golpe de boxe, […] como arma, agressiva” 

(PACHECO, 2013, p. 143). Ela questiona os padrões tradicionais do belo e do bom gosto, 

como especifica Barretto; ela é, em outras palavras, “uma literatura militante” (PACHECO, 

2013, p. 143). Para responder às críticas daqueles que questionam a sua forma de expressar, o 

autor aponta em “Sociedad Literaria, artículo de museo”:  

 

No es por hablar mal, pero ustedes comprenden que unos distinguidos caballeros 

que ya peinan canas y que eligen como lugar de deliberaciones un museo, mal 

                                                
74

 “Arlt eleva o idioma da rua, a língua plebeia, o idioma nacional, consolidando simultaneamente um lugar de 

enunciação dentro das páginas do jornal e um lugar de enunciação, uma entonação, dentro da literatura 

argentina” (tradução minha).  
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pueden defender la literatura de nuestros días. Sería lo mismo que instalar un aparato 

de televisión en la sala de Antigüedades Orientales o en la cueva de Altamira y darle 

a manejar un Rumpier Tauben a un aficionado a la filatelia75 (ARLT, 1998, p. 394).    
 

Nessa água-forte, o narrador explica aos leitores que essa Sociedade tem colocado a 

sua nova secretaria dentro de um museu. Esse fato concreto não poderia ser uma metáfora 

melhor das tentativas desse grupo de “preservar” a língua em um estado “puro”, sem 

influências externas. Como é evidente, a língua está sempre em transformação; ocultar essa 

condição é negar a sua vitalidade e condená-la a uma peça de museu, a história morta. 

Colocar no centro da cena o Buenos Aires canalla é um desafio por parte de Arlt, 

através do qual pretende não só incomodar aos detratores dos “bons costumes” mas também 

expor outros matizes da cidade. Assim, em “Soliloquio de un malandrino”, o narrador é um 

bandido que se queixa pela concorrência que deve enfrentar nessa época de “vacas magras”: 

 

De vez en cuando aparecía en circulación algún turro novato, algún aprendiz 

bárbaro, pero a ese le dábamos la canasta y casi siempre lo trincaban “in fraganti”, y 

se dejaba de arruinar el laburo de los chorros honestos. Que no hay como esos 

chicos que no conocen el oficio para hacer que la gente pierda el respeto que nos 
debe, y se nos propase y nos haga encanar. Pero todo eso era en tiempos de San 

Peludo76 (ARLT, 1998, p. 498).  
 

A denúncia atinge à situação política e econômica ruim que o país atravessava nesse 

momento: nem os ladrões conseguem sustentar a sua forma de vida, já que muitas pessoas 

têm ficado com as mesmas necessidades do que eles. Escrita com um abundante número de 

expressões lunfardas, nenhuma delas entre aspas – apenas as palavras italianas – a leitura 

dessa água-forte é clara e não precisa de esclarecimentos ou rodapés. Esse fato denota a 

incorporação desse léxico, antes marginal, dentro da sociedade portenha. Chamo a atenção 

sobre as aspas porque esse assunto é discutido em inúmeros trabalhos. Muitos pesquisadores 

argumentam que Arlt se distancia do lunfardo usando esse signo gráfico. Porém, a maioria dos 

monólogos escritos nas águas-fortes carece de aspas.  

Os imigrantes que o jornalista retrata nesses textos não são apenas italianos e 

espanhóis, mas também sírios, libaneses e turcos. Os europeus não lhe chamam especialmente 

                                                
75

 “Não quero falar mal, mas vocês compreendem que uns distintos cavaleiros, que já pintam os cabelos brancos 

e que escolhem como lugar de deliberações um museu, conseguem defender pouco à literatura de nossos dias. 

Igual seria instalar um aparelho de televisão na sala de Antiguidades Orientais ou na caverna de Altamira e dar 

para controlar um Rumpier Tauben para um aficionado à filatelia” (tradução minha). 
76

 “As vezes aparecia algum novato filho da puta, algum aprendiz bárbaro, mas a gente dava para ele o dinheiro 

e quase sempre prendiam ele “in fraganti”, e o trabalho dos bandidos honestos não se arruinava. Porque esses 

moleques que desconhecem o trabalho contribuem para que as pessoas percam o respeito que a gente merece, e 

mande a gente para a prisão. Mas tudo isso era nos tempos de São Peludo” (tradução minha).  
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a atenção, talvez porque esse grupo forma parte da sua própria história familiar. Por esse 

motivo, eles não ocupam nenhum lugar especial nas suas páginas. Os outros, no entanto, se 

destacam pelo mundo mágico e literário que os acompanha. O escritor tem formado uma 

imagem acerca deles a partir dos textos que consegue ler; dessa maneira, se percebe uma 

distância em relação aos árabes, difícil de quebrar. Segundo anuncia Saítta, “Oriente es tanto 

el espacio de lo exótico, de lo extraño y de lo diferente, como un espacio saturado de 

venganza, traición, astucia y muerte”
77

 (SAITTA, 2008, p. 208). Se essas características 

coincidem ou não com a realidade, não é pertinente, está fora da discussão. Para Arlt, algumas 

ruas do centro de Buenos Aires se parecem com o Oriente. De um lado, as fisionomias dos 

vendedores, provenientes dessa região, são bem distintas dos rostos ocidentais, assim como os 

seus hábitos. Os homens “tienen narices de caballete y toronja
78

” (ARLT, 1998, p. 279), são 

“orejudos fantásticos”
79

 (ARLT, 1998, p. 279) “[...] de costumbres diferentes a las nuestras, 

cerrada, con sus leyes, con su aristocracia, su religión, sus financieros y sus mujeres 

invisibles”
80

 (ARLT, 1998, p. 279). De outro lado, os tecidos que eles expõem nas suas lojas 

remetem a um imaginário fantástico, como o narrador descreve em “Siriolibaneses en el 

centro”:   

 

Por donde se mira, encima de los mostradores, en los rincones oscuros, en las altas 
estanterías, en la profundidad de los salones, en los cajones semidestripados de la 

acera, en los fardos a medias descocidos, telas, lanas, sedas, tejidos de los recursos 

más variados, de los tonos que carecen de un nombre y que imitan al musgo en 

ciertos casos, en otros, la corteza de los árboles, o la lisura de sus hojas, o el brillo y 

la dureza de las planchas metálicas, apagada densidad de ciertas sustancias químicas, 

alcanfores, azufre, naftalina81 (ARLT, 1998, p. 279).  
 

Estes homens passam o dia inteiro detrás do balcão, conversando com outros 

homens, a maioria das vezes da mesma terra que eles. As mulheres não participam do 

trabalho; o comércio é um espaço notadamente masculino. Nos finais de semana, eles não 

passeiam, mas escolhem ficar em casa, se reunir com outras pessoas de sua própria 

                                                
77

 “Oriente é tanto o espaço do exótico, do estranho e do diferente, como um espaço saturado de vingança, 

traição, astúcia e morte” (tradução minha). 
78

 “têm nariz de cavalete e toranja” (tradução minha). 
79

  “orelhudos fantásticos” (tradução minha). 
80

 “[...] de hábitos diferentes aos nossos, fechados, com as suas leis, com a sua aristocracia, a sua religião, os 

seus financiadores e as suas mulheres invisíveis” (tradução minha).  
81

 “Por onde se olha, em cima dos balcões, nos cantos escuros, nas altas prateleiras, na profundidade dos salões, 

nas gavetas semiestripadas da calçada, nos fardos meios descosidos, telas, lãs, sedas, tecidos dos recursos mais 
variados, dos tons que carecem de nome e que imitam ao musgo em certos casos, em outros, a crosta das árvores, 

ou a lisura das folhas, ou o brilho e a dureza das pranchas metálicas, escura densidade de certas sustâncias 

químicas, cânforas, enxofre, naftalina” (tradução minha). 
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comunidade e escutar a música dos seus países, “[...] una música triste, con un tamboril y los 

maullidos de un gato que parece gritar de terror porque lo van a degollar”
82

 (ARLT, 1998, p. 

280). Esses estrangeiros, portanto, se misturam pouco com os argentinos; essa dificuldade 

para o intercâmbio cultural se traduz nessa identificação misteriosa que o escritor estabelece. 

O autor utiliza a figura do imigrante para contrapor aos vícios diversos do portenho, 

no que tange aos maus hábitos que ambos compartilham, como o jogo, por exemplo. Em “O 

turco que joga e sonha”, Arlt ressalta que o homem dessa origem “trabalha para poder jogar” 

(ARLT, 2013, p. 124), porque “é uma possibilidade de enriquecimento súbito. Quando ganhar, 

não jogará mais, e isso é o que o diferencia do jogador criollo, que, ganhe ou perca, apostaria 

até a alma se o lotérico ou banqueiro aceitasse” (ARLT, 2013, p. 124). O turco espera obter 

fortuna, enriquecer; o argentino, pelo contrário, é viciado no jogo. Mais uma desculpa para 

não trabalhar. Outra vez, a imagem do preguiçoso.  

O café é o lugar no qual este último se instala para matar o tempo. Sentado à mesa, 

sem nada para fazer, ele observa através da janela o “desfile humano interminable”
83

 (ARLT, 

1998, p. 572) de estrangeiros que circulam pela rua, segundo se aponta em “Canning y 

Rivera”:  

 

Pasan sefardíes con piezas de tela, judíos con cestos cargados de gorras, turcos 
cristianos con canastas de carne, checoslovacos de blusa (bajan en las obras del 

subte), alemanes con baratijas de venta imposible; italianos amarillos de tierra, 

españoles con manchas de vino en el delantal despensero, y un zumbido incesante se 

filtra a través del aire, bajo el dorado cielo azul de la mañana84 (ARLT, 1998, p. 

572). 
 

O contraste entre aqueles do exterior, que carregam tanto objetos quanto manchas 

dos ofícios que realizam, e os homens do interior, se agudiza com o barulho que entra no café, 

diminuído, convertido apenas em zumbido. O centro da cidade inclui dois ritmos, como 

vemos: o movimento do trabalho e a calma do desocupado.  

 

3.6. A volta na origem. 

 

                                                
82

 “[...] uma música triste, com um tambor e os miados de um gato que parece gritar de terror porque vão degolá-

lo” (tradução minha).  
83

  “desfile humano interminável” (tradução minha). 
84

 “Passam sefardis com telas, judeus com cestos carregados de chapéus, turcos cristãos com cestas de carne, 

tchecoslovacos de blusa (descem nas obras do metrô), alemães com bugigangas de venda impossível; italianos 

amarelos de terra, espanhóis com manchas de vinho no avental da despensa, e um zumbido incessante se filtra 

através do ar, sob o dourado céu azul da manhã (tradução minha).  
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Flores, bairro burguês no qual se misturavam imigrantes e argentinos, é fundamental 

na formação artística, intelectual e profissional do escritor. Arlt, aliás, cresceu nesse lugar. 

Nele aconteciam alguns encontros literários que congregavam os escritores das proximidades. 

O jornalista participava desses eventos ativamente, através da venda dos seus próprios livros. 

Do mesmo modo, ele acudia nas tertulias literárias, onde se enfrentava contra outros 

escritores. Em uma dessas reuniões, conheceu a Conrado Nalé Roxlo, com quem estabeleceu 

uma amizade profunda. Saítta narra uma anedota muito bonita sobre a relação dos dois. O 

autor ia à casa do seu amigo, de manhã cedo, e ficava escrevendo na janela do seu quarto, sem 

acordá-lo. Essa confiança que se cria entre eles é novamente evidenciada quando Roxlo o 

convoca para participar da publicação Don Goyo, uma revista de entretenimento, que ele 

dirigia. Essa foi a entrada de Arlt no jornalismo, em 1926. Os seus primeiros escritos tinham o 

seu bairro natal, os seus personagens e ainda a ele mesmo como tema central.  

Arlt sempre escreve sobre lugares que conhece, que percorre muitas vezes, tanto de 

dia quanto de noite, antes de transformá-los em textos. As águas-fortes são uma prova disso; 

embora a cidade representada esteja mais próxima de uma pintura do que de uma fotografia, é 

possível reconhecer cada um dos espaços descritos sem precisar de muitas aclarações. 

Somente quando ele narra as suas impressões sobre outras cidades de outros países é que o 

distanciamento do lugar real é perceptível, como acontece com o Rio de Janeiro ou com 

Marrocos. O autor anda por todos os becos de Buenos Aires. Assim, ele conclui em “Elogio 

de la vagancia”: “¡Digan ustedes si no es lindo vagar! ¡Levantarse a la una, bañarse, almorzar 

y salir luego con una canción prendida a los labios, mirando la humanidad que trabaja para 

pagar el puchero! ¡Digan ustedes si no es lindo!...”
85

 (ARLT, 1998, p. 227). Como os 

portenhos que menciona, a preguiça é o que sustenta a sua vida. Porém, o escritor consegue 

fazer dela o seu trabalho e, desse modo, “pagar el puchero”, como reza a expressão popular 

que ele utiliza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85

 “Digam vocês se não é lindo vagar! Acordar a uma, tomar banho, almoçar e sair logo com uma música 

prendida nos lábios, olhando à humanidade que trabalha para pagar o guisado! Digam vocês se não é lindo!...” 

(tradução minha).  
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4 . Considerações finais 

 
Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam 

zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se 

haviam zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas 

razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um 

via uma coisa e outro outra, ou que um via um lado das coisas e outro um 

lado diferente. Não: cada um via as coisas exatamente como se haviam 

passado, cada um via as coisas com um critério idêntico ao do outro, mas 

cada um via uma coisa diferente, e cada um, portanto, tinha razão. Fiquei 

confuso dessa dupla existência da verdade (PESSOA, 2006, p. 216). 
 
Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo 

que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos 

estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história 

deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que 

acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele 

gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma 
tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que 

ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para 

o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce 

até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso (BENJAMIN, 

1993, p. 226). 

 

O Rio de Janeiro e a Buenos Aires que Lima Barreto e Roberto Arlt representam nas 

crônicas e Aguafuertes atingem nosso presente. Para além dos anos passados desde o 

momento em que foram escritas, elas relatam problemas compartilhados com as cidades que 

transitamos cotidianamente. Políticos desonestos, investimentos desproporcionais em obras 

desnecessárias, disputas pelo direito à cidade são algumas das semelhanças encontradas. 

Assinala Resende:  

 

[…] é curioso observarmos que os aspectos mais vulneráveis à crítica nos 

primeiros anos da República são os mesmos que ainda hoje aparecem como 

os mais mobilizadores da opinião pública: a corrupção, o abuso do poder, a 

má administração, a malversação do dinheiro público, tudo isso se 

transformando numa falta de confiança nos homens públicos e, mais do que 

isso, na própria política (RESENDE, 1993, p. 47).   
 

 Esse comentário que a pesquisadora realiza levando em conta a história do Brasil 

também se aplica, sem dúvida, à Argentina. Como vimos ao longo desta pesquisa, ambos os 

países tentaram se modernizar seguindo o modelo da França; no entanto, esse projeto, 

perseguido por diversos governantes, ficou sem conclusão. Muitas das ideias que o 

sustentaram não foram cumpridas: assim, a felicidade prometida - que ia chegar através do 

progresso – ainda é promessa. Considero importante lembrar que outros países latino-

americanos, como México, por exemplo, atravessaram pelas mesmas intenções de câmbio; 
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esse dado demonstra que existem fortes relações em toda a região. O tempo, segundo afirma 

Benjamin em “Sobre o conceito da história”, não é um continuum, todavia está “saturado de 

'agoras'” (BENJAMIN, 1993, p. 229). Dito de outro modo, ele não é uma linha reta, ele não 

vai a lugar nenhum nem necessariamente progride. O progresso, como sabemos, é um 

conceito do qual devemos duvidar. Por esse motivo é possível afirmar que, do modo como ele 

foi concebido no século XIX e no começo do XX, apenas se aproximou de uma ilusão. A 

história, como dizia, acontece por meio de saltos nos quais se tocam o presente e o passado. 

Nesse sentido, a eleição dos escritores de contar fatos da vida cotidiana no centro e nos 

subúrbios da cidade contribuiu para criar uma imagem desse passado e comparar assim com 

este presente. Desse modo é possível perceber as semelhanças entre estes dois momentos 

históricos distantes.  

 No ano 2014, o Rio de Janeiro vivenciou um processo similar àquele descrito pelos 

cronistas na época da reforma de Pereira Passos: obras megalômanas na região central para o 

seu “embelezamento”; remoções massivas nos diversos pontos do mapa; propostas de 

“revitalização” de determinados bairros da cidade - como se não houvesse mais vida nesses 

lugares. Ainda, o aumento dos aluguéis, dos serviços básicos e do transporte, entre outras 

mudanças, tornaram o Rio de Janeiro um lugar fundamentalmente para quem tem dinheiro. 

Porém, os subúrbios cariocas permanecem esquecidos: pouco investimento oficial, moradias 

precárias, transporte ruim, como denunciava Lima Barreto nas crônicas e nos romances.  

 Buenos Aires também repete erros antigos. Os investimentos oficiais são realizados 

tanto no centro quanto nos bairros próximos a ele, mas a periferia é ainda ignorada; o estado 

dos hospitais e das escolas públicas é muito parecido com aquele descrito por Arlt; o custo de 

vida está sempre em ascensão. Inclusive, os novos grupos de imigrantes encaram uma luta 

cotidiana para ser reconhecidos na sociedade argentina, do mesmo modo como antes o 

fizeram os imigrantes europeus no começo do século XX. Os portenhos têm superado o 

preconceito inicial contra os italianos, espanhóis e demais, já que a maioria da população 

atualmente descende deles: tanto a sua cultura quanto a sua língua foram consequentemente 

assimiladas. Porém, os novos imigrantes, no geral latino-americanos, são quase sempre 

rejeitados. Como aponta Sarlo em A cidade vista, “a cidade do século XXI tem seus 

estrangeiros desconfiáveis, como os teve a cidade do início do século XX” (SARLO, 2014, p. 

96). A exclusão é tanto cultural quanto econômica, já que as condições materiais continuam 

sendo tão precárias quanto no país de origem. 
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 O Rio de Janeiro e Buenos Aires têm pontos em comum, como se buscou comprovar 

neste trabalho. A modernização não resultou, para nenhuma das duas cidades, como os 

propulsores dessa ideia anunciavam; para muitos, ela foi só um sonho. Por ser o subúrbio uma 

das regiões nas quais esse fracasso foi mais evidente, merece o destaque. Segundo Sarlo, esse 

lugar é: 

 

[...] onde o urbano não se estabiliza, o limite interior sempre posto em xeque 

pelo não urbano, que não é campo, mas cascão, deterioração, aviltamento; no 

subúrbio os cheiros e os materiais se impregnam e se misturam, os quintais 

subsistentes fenecem, os edifícios sempre estão prestes a envelhecer 
prematuramente” (SARLO, 2014, p. 72).   

 

 O subúrbio constitui-se, desse modo, como um espaço de indeterminação, um meio 

termo entre o campo e a cidade. A promessa da indústria, da urbanização e do trabalho ficou 

inacabada, na metade do caminho. As crônicas de Lima Barreto apresentavam a convivência 

nem sempre simples, mas complexas, entre a cidade colonial e a moderna; as Aguafuertes 

arltianas, um pouco posteriores, já antecipavam a ruína do arrabalde. A pesquisadora argentina 

afirma sobre esse território:  

 

Hoje a paisagem mostra todos os sinais de uma decrepitude inútil. 

Abandonada por aquilo que fazia dela uma paisagem industrial viva, 

conserva apenas a pista territorial da ferrovia. O resto são ruínas de uma 

zona pouco extensa, mas vibrante; ruínas não invadidas por uma natureza 

amigável, como as da Itália romana, mas por campos de capim seco, 

banhados por água putrefata (“rastros de espuma congestionada/ em pilares 

do que fora um cais/ engordurados”) (SARLO, 2014, p. 75).  
 

 A paisagem técnica está marcada, no presente, pela decadência e abandono; a 

descrição transcrita expõe claramente o fim das ilusões desse tipo de progresso. Continua a 

autora: “O que não está enferrujado está podre; o que não está podre está quebrado; o que 

funcionava parou; e a natureza está presa dentro do mesmo ciclo […]” (SARLO, 2014, p. 76). 

Entre essas ferrugens mencionadas, no meio dessa podridão, renasce a natureza; porém, ela 

não pode ser comparada com aquela da visão romântica, uma natureza que se relaciona com a 

vida, a liberdade e o retorno a formas mais simples de existência. A natureza suburbana é uma 

natureza podre. A indeterminação desta paisagem - metade urbana, metade campo – continua, 

como vemos, se afirmando; essa parece ser a sua condição permanente. Conclui a pensadora, 

finalmente, que “[...] já não há paisagem amena, mas ruína” (SARLO, 2014, p. 77). Porém, 

além do desencanto que se lê entre as linhas das citações, considero que a metáfora da 

natureza é interessante porque deixa entrever que, embora poluído, o terreno é fértil para 
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projetos futuros. Eu acredito que se pode construir alguma coisa diferente também sobre essas 

ruínas. Benjamin ressalta que “[...] articular o passado não significa conhecê-lo 'como ele de 

fato foi'. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de 

um perigo” (BENJAMIN, 1993, p. 224). Assim como não é possível conhecer o passado tal 

como ele foi, mas a partir das reminiscências que escolhemos dele, o presente também deve 

ser interpretado levando em consideração esse conjunto de opções. As observações de Sarlo 

sobre a periferia são, portanto, apenas um discurso sobre o real; podem se produzir muitos 

outros discursos.  

 O trem, que representava no começo do século um grande avanço técnico, também 

tem perdido o seu brilho no presente. O estado do mesmo, assim como as condições 

paupérrimas da viagem, o denuncia. Para chegar ao centro da cidade, os moradores da 

periferia se deparam com uma série de problemas, como os atrasos, as lotações, os defeitos 

técnicos, entre outras dificuldades. Esse transporte é uma “[...] prova de uma degradação 

material, estética e técnica” (SARLO, 2014, p. 75), como assinala, mais uma vez, a escritora 

argentina. O progresso está longe ainda, como comprovamos, dessa região da cidade.  

 Um dado curioso que Pacheco assinala sobre os autores chama a atenção. A 

pesquisadora percebe que ambos tinham um interesse profundo nos avanços do conhecimento 

técnico. Segundo ela:   

 

O fato de Lima Barreto ter cursado engenharia, e ser este o grande sonho de 

Roberto Arlt: tornar-se inventor, nos demonstra a força do espaço tecnológico 

na modernidade, ou melhor, reforça a ideia de que o espaço tecnológico se 

configurava como o espaço da modernidade. A possibilidade, para as figuras 

imersas neste espaço, era fazer obras com vias de reverter suas invenções e 

criações em lucro (PACHECO, 2013, p. 104).   
 

 A relação de Lima Barreto e de Roberto Arlt com esse saber foi interrompida por 

diversas situações pessoais. O primeiro não conseguiu concluir os seus estudos; o segundo 

abandonou os planos de se tornar inventor, relegando-os apenas para os personagens dos seus 

romances. Sejam quais foram os seus motivos, é possível ver que em um primeiro momento 

ambos conectaram esse conhecimento tanto com a curiosidade pelo novo quanto com a 

fantasia de obter dinheiro facilmente. Talvez a experiência os ajudou para que eles desistissem 

dessa ideia.   

 Os escritores analisados registraram nos seus textos jornalísticos fatos 

importantíssimos para a nossa compreensão da história. Através dos seus relatos e da 

contraposição com escritos de outros autores, comprovamos que não existe uma forma única 
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de perceber as cidades, mas múltiplas, como se essas leituras - esses escritos - fossem 

fragmentos de um espelho partido. Graciela Silvestri e Adrián Gorelik explicam este 

fenômeno sob o nome de “ucronia”. Em “Postales de Buenos Aires (notas para leer en el 

subte)”, eles afirmam que a “ucronia” é “[...] la validez de las afirmaciones contrafácticas en 

el relato histórico”
86

 (1991, p. 125). O passado pode ser interpretado, segundo esta linha de 

pensamento de diversos modos, “[...] ya que si ellas [las afirmaciones contrafácticas] 

sostienen que un pasado diverso pudo haber sido posible, eso mismo es lo que permite 

continuar creyendo en la utopía de otro futuro”
87

. (SILVESTRI; GORELIK, 1991, p. 125). 

Sustentar a tese do tempo heterogêneo permite acreditar na realização de futuros menos 

injustos e mais amenos.  

O primeiro capítulo deste trabalho estabeleceu, em um primeiro momento, relações e 

diferenças históricas, políticas e sociais entre as cidades do Rio de Janeiro e de Buenos Aires. 

Logo, foram introduzidos os escritores analisados, os dados mais relevantes das suas 

biografias, assim como as suas relações com as próprias cidades, observadas principalmente 

através das suas andanças (flânerie) e das conclusões expressadas nos seus discursos. A teoria 

crítica de Bakhtin foi fundamental para diferenciar os conceitos de autor e narrador e evitar, 

desse modo, possíveis confusões. Por último, se apresentaram de uma maneira geral os 

principais problemas a trabalhar nas obras estudadas, as crônicas e Aguafuertes. Penso que, 

embora países como Brasil e Argentina estejam próximos, não só no que diz respeito à 

geografia, mas também à cultura e à história, existe um desconhecimento mútuo ainda grande. 

Um dos meus objetivos nesse momento da escrita foi aproximar para os leitores brasileiros 

um escritor argentino e contrastá-lo, assim, com um escritor nacional. Espero ter contribuído 

desse modo com o intercâmbio cultural.  

O segundo capítulo procurou investigar o narrador Lima Barreto, sob a perspectiva crítica de 

Bakhtin, mais uma vez. A sua condição de morador suburbano foi crucial para compreender 

as condições de produção dos seus discursos, principalmente aqueles que tratam das diversas 

precariedades dessa região. Tentei destacar, aliás, as contradições que o jornalista 

experimentava em relação aos avanços técnicos, já que se de um lado ele declarava a sua 

rejeição, de outro precisava utilizá-los para exercer, ao menos, a sua flânerie. O que conclui 

foi que os discursos por ele pronunciados mantinham uma coerência em relação à sua posição 

                                                
86

 “[...] é a validade das afirmações contra factuais no relato histórico” (tradução minha). 
87

 “[...] já que se elas [as afirmações contra factuais] sustentam que um passado diverso pode ter sido possível, 

isso mesmo permite continuar acreditando na utopia de outro futuro” (tradução minha). 
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divergente dos discursos oficiais, assim como sustentavam uma crítica aberta e transparente 

contra a corrupção política evidente.  

No terceiro e último capítulo efetuou-se uma leitura abrangente de Buenos Aires do 

começo do século XX, a partir das interpretações realizadas pelo narrador Roberto Arlt. Para 

isso, foi levada em conta a sua comparação da cidade de origem com o Rio de Janeiro, o 

contraste que para ele representavam determinadas ruas de Buenos Aires, as suas concepções 

do campo e dos subúrbios e também as mudanças que os imigrantes produziram na sociedade 

portenha. O escritor, como comprovei, criou uma imagem provocadora dele, que mais de uma 

vez lhe trouxe problemas. Determinar qual era a sua verdadeira posição sobre um tema foi, no 

começo, uma tarefa difícil.  

 Lima Barreto e Roberto Arlt compartilhavam o fato de terem percorrido muitos 

cantos das suas cidades amadas e de terem escrito sobre estas. O brasileiro viajava do 

subúrbio para o centro; nessa fuga periférica procurava se aproximar da vida intelectual e 

boemia que acontecia nas ruas dessa última região. O argentino, por sua vez, “vagabundeava” 

por todos lados em busca de material novo para as suas águas-fortes; o culto à preguiça que 

ele festejava nos seus textos era apenas mais uma provocação que lhe permitia trabalhar ao 

mesmo tempo que negava a realização desse ato. A partir dessas múltiplas visões que 

captavam com os seus olhos, estes escritores escolheram apresentar essas outras partes da 

cidade – negadas ou ignoradas nos discursos oficiais – por escrito.  

 Anuncia Marco Polo para o Grande Khan, no final de As cidades invisíveis:  

 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui. 

O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. 

Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das 

pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de 

percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem  

continuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é 

inferno, e preservá-lo, e abrir espaço (CALVINO, 2003, 71).  
 

 A proposta do narrador é um desafio: procurar no meio deste inferno que é o mundo, 

caminhos para a salvação. Denunciar esses infernos menores, como estes cronistas fizeram, 

pode ser uma das opções. As crônicas e Aguafuertes propõem, assim, formas para enfrentar as 

dificuldades que representam morar em cidades como estas, a Cidade Maravilhosa e La Reina 

del Plata, apelidos que mascaram as suas distopias.  

 As questões que Lima Barreto e Roberto Arlt colocam na frente de nossos olhos 

impactam sempre que percebemos os seus reflexos nos tempos atuais. É necessário prestar 
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atenção para tentar modificar essas realidades. O diálogo com estes escritores está longe de 

terminar por aqui; ainda precisa ser aprofundado de tal modo que seja possível compreender 

melhor essas nossas cidades para que, finalmente, se aproximem à utopia de ser menos 

desiguais.  
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