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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a representação do escritor e do crítico de arte 

tematizada por Rubens Figueiredo nos contos “A última palavra” (Contos de Pedro, 2006) e 

“Os biógrafos de Albernaz” (O livro dos lobos, 1994, 1ª ed.), bem como no romance Barco a 

seco (2001). Ao apresentar a trajetória desses personagens e sua relação com as diversas esferas 

de consagração do campo literário ou artístico, as narrativas possibilitam uma rica discussão 

sobre a inserção e a manutenção do escritor no mercado editorial brasileiro contemporâneo, na 

medida em que o reconhecimento desses personagens passa pela chancela do editor e da crítica. 

A partir dessa investigação, é possível ampliar a discussão para temas como autoridade do 

escritor e distinção social. Além disso, uma vez que a atividade profissional dos personagens 

analisados está ligada a um sistema de visibilidade e de garantia de privilégios, desenvolve-se 

uma discussão sobre a ética do escritor, sobre sistemas de valoração, e, também, sobre o lugar 

social não só do crítico, do escritor e do editor, mas do livro e do leitor – sobretudo no que se 

refere ao valor do livro. A orientação teórica deste trabalho articula-se com as ideias 

apresentadas por Eneida Maria de Souza, Néstor Garcia Canclini, Pierre Bourdieu, Regina 

Dalcastagnè e Beatriz Sarlo.   

 

Palavras-chave: mercado editorial brasileiro contemporâneo; Rubens Figueiredo; 

representações do escritor e do crítico; lugar social do escritor.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to analyse the representation of writers and the art critic presented by Rubens 

Figueiredo in the short stories “A última palavra” (Contos de Pedro, 2006), and “Os biógrafos 

de Albernaz” (O livro dos lobos, 1994, 1ª ed.), as well as in the novel Barco a seco (2001). 

Presenting characters in their relation with the possibilities of consecration in the literary field, 

the three narratives provide varied themes of discussion concerning contemporary insertion and 

maintenance of writers into Brazilian literary field, considering the fact that their appreciation 

is directly connected to editors’ and critics’ approval. The examination includes a wide 

discussion about writers’ authority and social distinction. Furthermore, regarding the characters 

professional activities and their association with a system which guarantees visibility and 

privileges, this work develops a discussion about ethics, value systems, and, also, about the 

place which critics and writers, readers and, mainly, books, occupy in Brazilian contemporary 

society. This work’s theoretical orientation articulated with ideas presented by Eneida Maria de 

Souza, Néstor Garcia Canclini, Pierre Bourdieu, Regina Dalcastagnè, and Beatriz Sarlo.   

 

Keywords: Brazilian contemporary publishing market; Rubens Figueiredo; representation of 

writers and critics; writer and society. 

  



 

 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO, 8 

 

2 REPRESENTAÇÕES DO ESCRITOR NOS CONTOS “A ÚLTIMA PALAVRA” E “OS 

BIÓGRAFOS DE ALBERNAZ”, 23 

2.1 LEITORES, ANTES DE ESCRITORES, 23 

2.1.1 Ler e fazer parte de uma elite, 26 

2.1.2 “Ler, sem ler de fato” e outras formas de leitura, 31 

2.2 ESCRITORES, 34 

2.2.1 Redes de consagração, 37 

2.2.2 A ascensão social de Pedro: “as pessoas eram o caminho e também o veículo”, 39 

2.2.3 A (falta de) ética do escritor, 43 

2.3 O LIVRO, 50 

 

3 REPRESENTAÇÕES DO CRÍTICO DE ARTE EM BARCO A SECO, 58 

3.1 O CRÍTICO DE ARTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE GOSTO E DISTINÇÃO, 58 

3.2 METÁFORAS DO CRÍTICO DE ARTE EM BARCO A SECO, 68 

3.3 VERDADE E CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA, 77 

 

CONCLUSÃO, 84 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, 93 

 

 

 

  

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Uma pesquisa não surge do nada, seja em sua dimensão mais especificamente 

intelectual, seja nos aspectos pessoais que envolve. Parece-me, portanto, que introduzir a 

dissertação que apresento demanda alguma contextualização – o que significa não apenas 

anunciar do que se trata o trabalho já concluído, mas também revelar o percurso que garantiu 

sua realização. Para explicar como cheguei até aqui, porém, é necessário considerar minha 

formação e, nesse  sentido, vale ressaltar: sou fruto do meu contexto familiar, de meu contexto 

social, dos lugares, das pessoas que me atravessaram. E também dos livros. 

Depois de querer ser bailarina e astronauta, se alguém me perguntasse, aos nove anos 

de idade, o que eu gostaria de ser quando crescesse, a resposta seria um pouco incomum: queria 

ser leitora. Essa não era uma profissão que eu via na televisão ou estudava na escola. Leitoras 

eram as pessoas que estavam ao meu redor, em casa: vó Elisa, professora de ensino 

fundamental; tia Margarida, bibliotecária; Emília e Narizinho, curiosas e perguntadeiras – estas 

não em casa, mas no Sítio do Pica-pau Amarelo. Foi isso o que me fez leitora: primeiro a 

família, depois, a escola. Se na cidade pequena em que nasci não há sequer uma biblioteca 

pública, os passeios preferidos, quando ia à cidade grande, eram à livraria. Como as condições 

econômicas da família garantiam livros apenas como presentes de natal ou aniversário, nas 

livrarias podia folhear quantos quisesse. E qual foi a minha surpresa quando descobri, depois 

de um tempo, que havia, sim, uma profissão de leitores! Revisor era o nome desse profissional, 

dizia o Guia do Estudante da editora Abril. Não posso, é claro, dizer que cresci sonhando 

obstinadamente com essa profissão; tive o privilégio do tempo para escolher o que faria. 

Mas me lembrei dessa descoberta profissional na primeira vez que assinei um contrato 

de trabalho na área editorial. Não era meu primeiro emprego; já havia trabalhado como 

professora durante o ensino médio. Agora, entretanto, era diferente: estava em uma editora de 

médio porte voltada às ciências humanas, com um importante catálogo. Ocupando o cargo de 

assistente na área de edição de texto, me vi trabalhando, afinal, como leitora. Cursava Produção 

Editorial na Escola de Comunicação da UFRJ; acabara de desistir da Faculdade de Letras da 

UERJ. Não foi uma escolha fácil, mas parecia ser a escolha que me garantiria melhores 

oportunidades profissionais: no curso de licenciatura em Letras, dificilmente conseguiria um 

emprego como aquele. Precisaria, antes, fazer estágios em escolas e cursos, não tão bem-

remunerados quanto o trabalho editorial, eu pensava. Na faculdade de Comunicação, todos os 

meus colegas de habilitação haviam conseguido ocupar vagas de estágio em editoras e dizia-se 

que o mercado de trabalho absorvia rapidamente todos os alunos do curso. Esse panorama era 
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bem diferente das perspectivas que o curso de letras oferecia. Além disso, em comparação com 

a imagem de um professor, via na figura dos editores e das editoras um ar mais chique, mais 

importante, devido à relação desses profissionais com os livros que eu tanto admirava desde a 

infância. 

Cursando Produção Editorial, conheci a história das editoras brasileiras; em uma matéria 

eletiva ou outra ministrada por um professor substituto, estudei o livro como lugar de 

conhecimento, ferramenta de divulgação literária e de formação de leitores e escritores. 

Inspiradores eram, para mim, os editores que se consagraram ao longo da história do livro no 

Brasil. Paula Brito, homem negro e pobre, que, na primeira década do século XIX, teria sido “o 

primeiro editor a assumir o risco de publicar obras de literatos brasileiros contemporâneos por 

sua própria conta, em vez de fazê-lo por conta do autor”, encorajando escritores a escrever e a 

publicar seus livros (HALLEWELL, 2005, p. 161). José Olympio, bem como sua esposa e sócia 

Vera Pacheco Jordão – da qual pouco se fala, embora tenha sido uma pessoa fundamental no 

gerenciamento das atividades editoriais da casa –, que, juntos, construíram um sólido catálogo 

e atraíram escritores como Jorge Amado, Oswald de Andrade, Gilberto Freyre e Rachel de 

Queiroz com base em um projeto ousado, o de “imprimir dez vezes mais que a tiragem normal 

de um novo romance brasileiro e ainda pagar adiantado” (idem, p. 441). Ênio Silveira, que 

participou ativamente da resistência à ditadura civil-militar nas décadas de 1960 e 1970, 

publicando livros de esquerda apesar das perseguições políticas que sofria. Nas palavras de 

Lawrence Hallewell, autor de O livro no Brasil, 

 

 

Ênio Silveira manteve-se fiel a uma política editorial que pôs à prova os 

limites de tolerância de todos os governos, desde Castelo Branco até Geisel. 

Como resultado, sofreu contínuos prejuízos financeiros e dilapidações de 

patrimônio, repetidas prisões e pelo menos uma tentativa de assassinato (idem, 

p. 535).  

 

 

Estudar a história do livro no Brasil mostrava como era importante o papel cultural e 

social das editoras ao estabelecer projetos de construção de catálogo e participar, assim, de uma 

disputa pela construção de narrativas não hegemônicas a partir da valorização da diversidade 

editorial. Entretanto, enquanto essas poucas disciplinas que cursei na faculdade de 

Comunicação Social tinham como foco o estudo do livro como suporte de informação, como 

veículo de divulgação e construção de ideias – e ideologias –, outras, a maioria delas, tratavam 

o livro apenas como produto. Nas aulas de marketing, dizia-se: “vocês farão livros, e um livro 

é um produto como um sapato ou uma caixa de chocolates”. Sendo o curso voltado à produção 
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de algo a ser vendido, na maioria das vezes a prática se sobrepunha à teoria e à reflexão: 

valorizava-se mais a possibilidade de lucrar com a venda de livros do que de pensar o lugar 

social do livro e do editor. O livro, então, aparecia como algo esvaziado de um valor social – o 

único valor a importar era o de mercadoria, em seu formato, sua imagem, e poucas vezes em 

seu conteúdo. Pouco ou quase nada se falava de literatura. Parecia que, aos alunos, cabia tornar-

se uma mão de obra destinada a ocupar um lugar em um mercado. Muitas vezes, ainda, de 

forma precarizada e sem garantia de direitos, como freelancers, profissionais autônomos.  

Depois de formada, e já trabalhando em uma editora de grande porte, me descobri mais 

distante do que nunca dos livros, embora estivesse cercada de estantes e pilhas de papel. Apesar 

de ter estudado, a fundo, temas relacionados à ética e à importância do editor, comecei a 

perceber que o trabalho editorial compreendia mais o gerenciamento de tarefas e pessoas do 

que um trabalho sobre o livro. O glamour intelectual que eu havia imaginado não existe na 

prática: trabalhando com ficção nacional, a editoria dos meus sonhos, percebi que poucas vezes 

conseguia ler os livros que editava, e, no pouco tempo livre que restava, tampouco via livros 

como objeto de lazer – menos ainda de estudo. A alta carga horária e a velocidade da produção 

e a simultaneidade de demandas impediam que se realizasse um tratamento cuidadoso do 

material a ser impresso. Cabia aos editores e assistentes apenas delegar funções: atender 

telefonemas e responder e-mails de escritores da casa ou de interessados em submeter originais 

à avaliação de pareceristas; encomendar uma capa ao designer – chamado de “capista”; 

despachar revisões aos revisores; imprimir contratos para enviar para os diversos profissionais 

envolvidos nas atividades; participar de reuniões com autores e dos lançamentos dos livros; 

cumprir todas as etapas das inscrições de livros em prêmios e concursos literários; conferir o 

trabalho realizado em todas as etapas da produção de todos os livros e cuidar, ainda, dos 

pagamentos dos colaboradores, já que os profissionais envolvidos na produção dos livros eram, 

na maioria das vezes, terceirizados. E, acima de tudo, resolver problemas, pois, em meio à 

pressa na realização dessas tarefas, certamente havia muitas falhas em todo o processo. 

No meu último dia de trabalho nessa casa editorial, trabalhei até a madrugada, mas, no 

dia seguinte, comecei a me dedicar aos estudos para retornar à área de Letras. Inicialmente, não 

abandonei a produção editorial: agora, estava do outro lado do computador. Não era mais a 

pessoa a cobrar pelas revisões; era quem as realizava. Compreendi como é difícil fazer boas 

revisões e preparações de originais consistentes dentro do tempo estipulado, sobretudo quando 

os livros a serem lidos são da área de não ficção, o que exige uma leitura mais atenta e mais 

lenta, embora o preço a pagar seja o mesmo que o de um livro infantojuvenil ou um romance. 

O trabalho era desgastante e tomava boa parte não só da semana, como também dos dias de 
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descanso e feriados, mas ainda assim me dava a satisfação de poder fazer algo com algum 

cuidado. Não todo o cuidado que desejava, visto que, se perdesse tempo demais com os livros, 

não conseguiria pagar as contas de casa ao fim do mês – afinal, o revisor recebe por páginas 

lidas, e o valor do pagamento pelo trabalho é cada vez mais baixo, uma vez que não passa por 

reajuste anual e está cada vez mais defasado em relação à inflação. 

Alguns meses depois de meu desligamento, descobri que muitos de meus colegas de 

trabalho haviam sido demitidos da editora, e muitos passariam a ser freelancers também. A 

editoria de Ficção Nacional deixaria de existir, a partir de uma fusão com a editoria de Não 

Ficção, o que demonstra que as prioridades da editora passam longe da publicação de autores 

brasileiros. Aos funcionários que ficaram, restaria, agora, uma quantidade de trabalho ainda 

maior – trabalho, não é difícil imaginar, realizado com cada vez menos qualidade e com a 

participação de número progressivamente reduzido de leitores na cadeia de produção. Esse é 

um processo que tem sido observado não apenas nessa grande editora em que trabalhei, mas 

também naquela primeira a me contratar, bem como em tantas outras. Se, em meu primeiro 

emprego na área editorial entendi que era leitora, e tinha tempo para ser isso, talvez, hoje em 

dia, já naquela editora tivesse me deparado com uma rotina desgastante de prazos e alto fluxo 

de tarefas. O enxugamento dos gastos – para que se mantenham os lucros, é claro – e a 

precarização do trabalho são a regra. 

Acredito estar claro que não houve só um elemento que me levou a decidir me desligar 

da editora, mas gostaria de mencionar um, especial: a repercussão do discurso que Luiz Ruffato 

realizou, no ano de 2013, na feira de Frankfurt, um dos principais eventos do meio editorial 

mundo afora. Soube do discurso enquanto ia para o editorial, pela manhã, e, emocionada, o li 

não uma, mas várias vezes. No ônibus, pelo celular, mostrei o arquivo para amigos que também 

compreenderam que era fundamental a exposição dos problemas do Brasil numa época em que 

se desenrolavam as consequências das jornadas de junho, deflagradas quando a população foi 

em peso às ruas para protestar contra o aumento das passagens de ônibus e, no fim das contas, 

sofreu uma repressão violenta da Polícia Militar. Às vésperas da realização desse discurso, 

haviam sido divulgadas imagens de outro episódio de violenta repressão policial – dessa vez a 

professores que buscavam reivindicar nada mais que seus direitos. 

A pergunta inicial do discurso era: “O que significa ser escritor num país situado na 

periferia do mundo, um lugar onde o termo capitalismo selvagem definitivamente não é uma 

metáfora?” (RUFFATO, 2013, s/p). Ao longo do discurso, o escritor de Eles eram muitos 

cavalos apontava para a necessidade de se pensar no outro. Assim, ao afirmar que “a história 

do Brasil vem sendo alicerçada quase que exclusivamente na negação explícita do outro, por 



13 

 

meio da violência e da indiferença” (idem), Ruffato mencionava os inúmeros problemas 

históricos, econômicos e sociais do país, e que têm como início e fim a violência na relação 

com o outro – ou outra: negros, indígenas, mulheres, pobres. À época, ainda podíamos dizer 

que, apesar de tudo, vivíamos em uma democracia. De qualquer forma, na fala de Ruffato a 

literatura aparecia, então, como possibilidade de mergulho na alteridade, e, assim como aquele 

discurso, de reflexão e denúncia social. 

Embora a leitura desse texto tenha me tocado profundamente, ao chegar no escritório, 

descobri que havia pessoas insatisfeitas com esse posicionamento. Segundo aqueles que 

gerenciavam a editoria de Ficção Nacional, o teor do discurso prejudicava a imagem do Brasil 

no exterior e poderia implicar uma redução das vendas dos títulos nacionais para outros países 

na feira. Do outro lado, o que eu via era justamente uma tentativa de expor problemas para 

apontar para soluções – sobretudo na relação entre literatura e alteridade. Isso, no entanto, era 

ignorado. Isso não importava. O que importava era que, naquela ocasião, o autor aproveitasse 

sua posição de destaque para enaltecer a literatura brasileira, gerando uma simpatia, uma falsa 

imagem de que aqui no Brasil tudo ia muito bem – o que, na concepção de alguns, se traduziria 

em vendas dos direitos de títulos brasileiros a editoras estrangeiras. 

Compreendendo que dificilmente conseguiria aliar o trabalho no mercado editorial e o 

cuidado e à reflexão que idealizara em minhas utopias, resolvi me voltar ao conteúdo dos livros, 

em todos os seus problemas e suas riquezas, sua dimensão ideológica e não apenas o seu valor 

de mercado, de compra e venda, de lucro – embora esse também seja um tema importantíssimo 

e mereça muita discussão. O que importava, naquele momento, era ao menos tentar deixar de 

fazer parte dessa roda-viva da geração do lucro para passar a refletir a seu respeito. Assim 

ingressei no Mestrado em Literatura Brasileira, em que tive a oportunidade de conhecer muitos 

escritores brasileiros que abordam, em seus livros, a situação do escritor contemporâneo sob 

diversos aspectos, suscitando inúmeras questões. 

No panorama literário atual, a discussão sobre a atividade do escritor e dos leitores é 

vasta. Muitos são os romances protagonizados ou narrados por escritores e críticos, o que aponta 

para a recorrência de uma literatura que trata de seu próprio contexto de produção. Ao longo 

dos cursos que acompanhei na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, foi possível 

me debruçar sobre livros de diversos autores que abordam a atividade da escrita: Ricardo Lísias, 

em O livro dos mandarins, apresenta o personagem Paulo, empresário que “acumulou tantos 

dados que pensa em escrever um livro” (LÍSIAS, 2009, p. 19), afinal, segundo sua filosofia, 

“todo grande executivo é, ao mesmo tempo, um intelectual” (idem, p. 60); Milton Hatoum, cujo 

Relato de um certo oriente (1989) constitui-se como o registro crítico e questionador da história 
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de uma família a partir de fragmentos reunidos por uma personagem-narradora-escritora 

internada em um sanatório; Michel Laub (2011), que em Diário da queda conta, por meio de 

um narrador em primeira pessoa, a história de seu avô, de seu pai e a memória judaica que 

envolve a família. Tais representações apontam para a potência da literatura quanto às questões 

sociais que carrega e traz à tona. Assim, Lísias tece uma crítica sarcástica ao empresário que é 

considerado um intelectual e, no entanto, contrata um ghostwriter para escrever seu livro; 

Hatoum apresenta o abismo social existente na sociedade manauara, em que, caladas, as 

empregadas domésticas encontram-se recolhidas a um “mutismo ancestral” (HATOUM, 1989, 

p. 9). Refletir sobre as relações entre literatura e sociedade, compreendendo assim o lugar de 

escritores e de seus personagens tornou-se possível a partir dessas e de outras leituras. 

Nesse contexto, sempre foi relevante que se observasse, nas ementas dos cursos em que 

me inscrevi, a inclusão de uma variedade de livros de escritores entre os quais muitos se voltam 

ao tema da escrita – como os já mencionados Michel Laub, Miltom Hatoum, Ricardo Lísias –, 

em contraste com um número menor de mulheres. Dentre estas, destacam-se Adriana Lisboa e 

Adriana Lunardi, que, além de serem escritoras, se dedicam também a representar personagens 

escritoras em suas obras. Em A vendedora de fósforos (2011), a personagem-escritora, 

professora de literatura e ensaísta, narra suas memórias de infância, repletas de personagens, 

autores e indagações relacionados ao meio literário: 

 

 

Escritora, minha irmã disse, espalhando bem as sílabas. Você pode ser uma 

escritora. Que tal? 

Fiquei sem fala. Não sabia que aquilo era uma profissão. Pensei num escritor 

e o vi inclinado sobre uma escrivaninha, caneta na mão, em um quarto 

fechado, sozinho, bem diferente do que eu imaginava para mim.  

Meninas podem escrever? Foi o que me ocorreu como pergunta. 

Claro que sim. E escrever é bom para asmáticos, meninos e meninas. 

Tem certeza? (LUNARDI, 2011, p. 21).  

 

 

A dúvida da personagem encontra ressonância nesta discussão, uma vez que tem origem 

em um imaginário sobre a figura do escritor – afinal, quem está sentado à escrivaninha é um 

homem, figura com a qual a menina não é capaz de se identificar. Lunardi apresenta, desse 

modo, o questionamento de quem pode ser um escritor e como é possível exercer a atividade 

da escrita. Vésperas (2002), assim como A vendedora de fósforos, se constitui como uma obra 

que também possibilita a discussão sobre o lugar da mulher na literatura: em nove capítulos, 

Lunardi apresenta nove escritoras em um momento particular: a véspera do dia de sua morte. 

No entanto, segundo Stefania Chiarelli, menos do que um livro sobre a finitude, Vésperas é 
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uma obra sobre “a matéria da carpintaria literária, dos processos de criação, do ofício desses 

personagens” (CHIARELLI, 2016, p. 89), o que se revela, no fim das contas, como uma 

homenagem a grandes escritoras do cânone ocidental. 

Importante também foram as contribuições de certos pesquisadores que se voltam a 

teorizar sobre o lugar do escritor. Regina Dalcastagnè é uma leitura fundamental nesse sentido, 

ao analisar os personagens dos romances publicados pelas três maiores casas editoriais 

contemporâneas no período entre 1990 e 2004. A professora e pesquisadora afirma que a 

literatura é um meio expressivo “construído, avaliado e legitimado em meio a disputas por 

reconhecimento e poder. Ao contrário do que apregoam os defensores da arte como algo acima 

e além de suas circunstâncias, o discurso literário não está livre das injunções de seu tempo” 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 62). A predominância de escritores e personagens do sexo 

masculino na literatura brasileira contemporânea é, portanto, uma característica que não pode 

ser ignorada ao se falar sobre escritores. Como afirma Dalcastagnè: 

 

 

Séculos de literatura em que as mulheres permaneciam nas margens nos 

condicionaram a pensar que a voz dos homens não tem gênero e por isso 

existiam duas categorias, a “literatura”, sem adjetivos, e a “literatura 

feminina”, presa a seu gueto. (...) Romper com essa estrutura de pensamento 

é muito mais difícil quando não se percebe, ou não se assume, que nosso olhar 

é construído, que nossa relação com o mundo é intermediada pela história, 

pela política, pelas estruturas sociais. E que, portanto, toda e qualquer 

apreciação literária é regida por interesses, por mais difusos que eles sejam. 

(DALCASTAGNÈ, 2005, p. 63.) 

 

 

Encontrei em Rubens Figueiredo justamente uma problematização desses lugares 

sociais e seus atores. A relação entre apreciação literária e interesses pessoais está 

explicitamente expressa na representação e na trajetória dos escritores que protagonizam 

algumas das narrativas do autor: chama a atenção, nas obras Barco a seco, As palavras secretas, 

O livro dos lobos e Contos de Pedro, a caracterização da figura do escritor, do crítico e de sua 

autoridade, frequentemente construída em torno do desejo de ascensão social e da busca pelo 

prestígio a qualquer preço. Essa representação abre espaço para reflexões acerca de questões 

relacionadas a ética, autoria e valor do livro no contexto da produção literária e crítica na 

sociedade brasileira contemporânea, e será tema de investigação e discussão no trabalho 

proposto. É, ainda, marcante a constante representação, na obra de Rubens Figueiredo, de 

escritores e artistas do sexo masculino, em contraste com uma minoria feminina, em menor 

destaque e sujeita aos caprichos e às ambições desses personagens. Tal como argumenta 

Dalcastagnè, esse traço não pode ser dissociado das estruturas sociais em que se situa. 
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No que se refere à representação dos personagens ligados ao meio literário foi possível 

observar, tanto nos contos “A última palavra” (in: Contos de Pedro, 2006); e “Os biógrafos de 

Albernaz” (in: O livro dos lobos, 1994, 1ª ed.) quanto no romance selecionado (Barco a seco, 

2001), uma frequente ocorrência de termos como “orgulho”, “presunção”, “certeza”, “raiva”, 

“poder”, “autoridade”, “vingança”, “direito” e “justiça”, o que aponta para a caracterização dos 

personagens como artistas e críticos recorrentemente ambiciosos e movidos por sentimentos 

ardentes de rivalidade. Assim, a pesquisa a respeito dos personagens de Rubens Figueiredo 

gerou uma reflexão sobre o contexto que o autor busca questionar. Se os personagens presentes 

em sua obra são marcados pela arrogância e por disputas de poder, essa representação constitui 

uma problematização do sistema em que o autor-personagem se insere, na medida em que este 

faz parte de um meio editorial que reproduz as características de uma sociedade de mercado. 

Por outro lado, a pesquisa que realizei sobre o assunto deu acesso a entrevistas nas quais Rubens 

Figueiredo declara que seu processo de criação literária é movido especificamente por uma 

intenção política. Ao comentar sobre Passageiro do fim do dia, o escritor afirma: 

 

 

meu romance poderia também, em alguma medida, discutir o papel da ciência 

num contexto de relações desiguais de poder. Por esse caminho, a ciência 

vinha se unir à justiça, à medicina, à educação, à economia, à arte, à 

publicidade, aos meios de comunicação, ao trabalho, enfim, a um vasto arsenal 

de fatores que valem por instrumentos de uma opressão cotidiana e repetida, 

até um aparente embotamento de suas vítimas (FIGUEIREDO, 2011, s/p). 

 

 

Não há como desconsiderar mecanismos vigentes que envolvem a produção e a 

circulação de obras no campo artístico-literário. A atuação do escritor não pode ser dissociada 

de sua inserção em um sistema de legitimação e prestígio que passa pelas regras do mercado 

editorial. Diante disso, o engajamento que Rubens Figueiredo defende repercute no seu trabalho 

como ficcionista, especialmente ao construir personagens que expõem criticamente dilemas 

contemporâneos acerca do lugar socialmente ocupado pelo escritor brasileiro, tornando suas 

obras uma rica fonte de discussão para a investigação que passei a desenvolver. A presença dos 

personagens escritores tornou-se relevante ao se mostrar justamente em oposição a outros e 

outras personagens construídos pelo autor, no que se refere à visibilidade na sociedade e ao seu 

lugar de poder. Isso porque, se Rubens Figueiredo expõe os escritores como personagens de 

classe média que buscam ascender socialmente, há, em suas narrativas, outros personagens para 

os quais essa ascensão não é sequer uma possibilidade a ser cogitada.  

O olhar sobre relações desiguais de poder operado por Rubens Figueiredo é patente no 

primeiro livro do autor a que tive acesso e que traz muitos dos temas que lhe são caros. 
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Passageiro do fim do dia (2010) apresenta uma narrativa situada no deslocamento do centro 

para a periferia. Pedro é um jovem que faz uma viagem de ônibus rumo à casa da namorada, 

localizada no Tirol, bairro periférico não especificado – que pode ser qualquer um, conforme a 

identificação do leitor, uma vez que a localidade apresenta as características comuns às zonas 

urbanas pobres no Brasil: o desenvolvimento urbano precário transformou um loteamento em 

um aglomerado de casas atravessado por relações violentas, marcadamente pela atuação da 

polícia, das milícias e do tráfico de drogas. 

O romance se desenvolve, então, em uma temporalidade dupla: ao mesmo tempo que 

tem início e fim na viagem de ônibus, a narrativa, estruturada em terceira pessoa, acompanha o 

olhar, os pensamentos e as lembranças do personagem a respeito de episódios da sua vida, bem 

como de sua relação com a namorada Rosane e com o Tirol: a partir do que vê, Pedro deixa o 

pensamento flutuar por outras histórias. Assim, nota-se no livro a presença de muitos 

personagens – seja Rosane, sejam seus familiares e vizinhos –, que, ao serem apresentados, 

traçam também uma história do Tirol, especialmente no que se refere ao crescimento sem 

controle do bairro e às relações conflituosas decorrentes desse crescimento. A narrativa de 

Passageiro do fim do dia une uma representação dos diferentes atores sociais a uma discussão 

sobre a realidade em que esses personagens se inserem. Assim, cabe apresentar o romance 

tendo-se em vista tal discussão, como também sua possibilidade de diálogo com as outras 

produções do autor. 

Um ponto que merece destaque, nesse contexto, é a posição do protagonista. Ainda 

que não seja construída em primeira pessoa, a narrativa está colada à subjetividade do 

personagem, a suas lembranças, a seus pensamentos e, sobretudo, ao seu olhar desatento: 

embora distraído, Pedro seleciona os temas a serem abordados. Conforme afirma Paulo Roberto 

Tonani do Patrocínio, em Passageiro do fim do dia “o olhar surge como metáfora do limite da 

compreensão sobre o outro. É o personagem Pedro, descrito como distraído, que seleciona e 

organiza os eventos e recolhe as histórias dos personagens que circundam sua trajetória.” 

(PATROCÍNIO, 2013, p. 271.) Assim, a compreensão do outro no romance é um aspecto 

fundamental a esta discussão. É interessante o uso do termo “limite” para se referir à 

compreensão do outro, porque, ao longo da narrativa de Passageiro, nota-se uma separação, 

uma barreira entre Pedro e os habitantes do Tirol: por mais que se interesse por aquelas pessoas, 

Pedro não é uma delas. Pedro não precisa estar naquele ônibus: sua vida e seu trabalho estão 

em outro lugar, em um bairro que Rosane nunca visitou. Nas palavras de Tonani,  
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Rubens Figueiredo provoca uma leitura da sociedade que tem como base a 

própria interrogação do lugar dos sujeitos dentro da estrutura social. O jogo 

que passa a ser estabelecido é complexo e dotado de muitas nuanças. São os 

personagens que, assombrados diante da própria interrogação, questionam os 

mecanismos sociais que permitem a sua acomodação dentro da hierarquia 

social. São as conversas com Rosane, rememoradas por Pedro durante a 

viagem de ônibus, que apresentam o olhar crítico sobre a dinâmica social. 

(PATROCÍNIO, 2013, p. 272.) 

 

 

É interessante, nesse sentido, observar o que motiva o personagem a continuar indo ao 

Tirol: “acabava se vendo obrigado a integrar-se, a assimilar a separação que parecia vigorar em 

toda parte. Acabava forçado, também ele, a tomar parte daquilo.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 

148). Embora não se reconheça como um deles, é fundamental perceber que Pedro tem algum 

interesse em relacionar-se, de alguma forma, com aquelas pessoas – embora se assemelhe, às 

vezes, a um antropólogo que realiza uma pesquisa etnográfica, de forma distante e voltada à 

observação. Essa convivência com o diferente, com a alteridade, está presente, também, na 

narrativa que Rubens Figueiredo constrói ao elencar como tema de seu romance o deslocamento 

do centro para a periferia. Entretanto, não se pode deixar de mencionar que essa construção se 

apresenta em uma rede de tensionamentos constantes, pois, ao mesmo tempo que as vozes 

periféricas estão presentes em Passageiro do fim do dia, é evidente que se prestam à mediação 

de Pedro – que, por sua vez, tem acesso a tais atores por meio da postura interessada de Rosane. 

Esse tensionamento entre visibilidade e invisibilidade é o que Rubens Figueiredo evidencia não 

só nesse romance, mas em suas outras obras. 

Assim como em Passageiro do fim do dia, a maioria dos protagonistas das narrativas 

de Contos de Pedro são pessoas pobres que pertencem à classe trabalhadora. Como, ao resenhar 

o livro, afirma Marília de Araujo Barcellos, “o autor revela o mundo dos miseráveis, mas 

também exercita a construção da personagem, pratica sua habilidade em se colocar no lugar do 

outro, em pensar como o outro” (BARCELLOS, 2007, p. 162). É desse modo que se apresentam 

um zelador que vive no subsolo do prédio em que trabalha; uma criança que ajuda os pais a 

vender empadas; um homem que, aposentado por invalidez, divide a casa com cada vez mais 

agregados, que constroem até mesmo um galinheiro no quintal. 

Em contraste com esses personagens, a representação do escritor presente no conto “A 

última palavra” se destaca ainda mais. Isso porque, se o Pedro que protagoniza “O nome que 

falta”, o conto anterior na ordenação das narrativas do livro, trabalha como faxineiro em uma 

churrascaria e, em casa, convive com as frequentes mortes de seus vizinhos, assassinados pela 

polícia ou pelo tráfico de drogas, e, ao mesmo tempo, com o constante risco de ser o próximo, 

o Pedro de “A última palavra” tem como principal objetivo ser um escritor rico e famoso. A 
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total ausência de valor e a invisibilidade da vida dos moradores da área periférica em que se 

aglomeram casas, lixo e esgoto se opõe, de forma completa, às regalias do escritor que “busca 

fazer valer o seu direito – ser raro, ser único” (FIGUEIREDO, 2006, p. 128). Ficam evidentes, 

então, os mecanismos que Rubens Figueiredo emprega para expor uma divisão desigual de 

poderes e de visibilidade, evidente no abismo econômico existente entre tais personagens.   

O protagonista de Barco a seco expõe claramente um dilema relacionado a esse abismo 

social existente no Brasil: enquanto crítico de arte, Gaspar busca apagar seu passado de pobreza, 

ao qual teme regressar. A discussão desenvolvida ao longo desta dissertação tem como objetivo 

realizar uma análise das ferramentas que esse personagem busca mobilizar para conseguir se 

manter em uma determinada posição que alcançou – ou, na metáfora utilizada pelo narrador-

personagem, para se manter na superfície, não sucumbir. Essas ferramentas passam também 

pela atuação de uma rede de contatos – assim como acontece na trajetória de Nestor e Torres, 

personagens de “Os biógrafos de Albernaz”, e de Pedro, protagonista de “A última palavra”. 

Para a realização dessa análise, foi importante empregar um recorte teórico que 

auxiliasse na compreensão da representação dos personagens e aprofundasse a reflexão a seu 

respeito a partir da articulação com outras discussões. Uma dessas discussões se fundamenta na 

relação que os personagens mencionados estabelecem com a escrita, a leitura e com o livro. 

Segundo o escritor argentino Ricardo Piglia, uma das questões intrínsecas à literatura diz 

respeito ao leitor. Em suas palavras, a pergunta “O que é um leitor?” é, sem dúvida, uma 

pergunta que constitui a literatura em si; trata-se de “sua condição de existência”. Sendo 

intrínseca à literatura, essa pergunta tem como resposta “um texto: inquietante, singular e 

sempre diverso” (PIGLIA, 2006, p. 25). É impossível, então, dissociar a literatura de seus 

leitores, em toda a sua diversidade, assim como é impossível dissociar a literatura do próprio 

livro. Como afirma Piglia, 

 

 

A pergunta “o que é um leitor?” é também a pergunta sobre como os livros 

vão parar nas mãos daquele que os lê, como é narrada a entrada nos textos. 

Livros encontrados, emprestados, roubados, herdados, saqueados pelos 

índios, salvos do naufrágio (...). Livros reais, livros imaginários, livros que 

circulam na trama, que dependem dela e que muitas vezes a definem. Os 

livros, na literatura, não funcionam apenas como metáforas (...), mas também 

como articulações da forma, nós que põem em relação os níveis do texto e 

desempenham uma complexa função construtiva na narração (idem, p. 33). 

 

 

A forma como os personagens de Rubens Figueiredo se relacionam com os livros tem, 

nesse sentido, um importante papel. Se o protagonista de Passageiro do fim do dia encontrou, 
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como fonte de sustento, o comércio de livros usados – de menor preço de venda simplesmente 

por não estarem nas gôndolas de uma livraria, ainda que tenham aspecto de novos – ou até 

pisoteados por cavalos e policiais, ou ainda livros da área de direito vendidos a juízes e 

promotores, Rosane, por sua vez, precisa fazer cópias dos livros do curso de inglês para 

conseguir estudar. Os livros da biblioteca particular do escritor de “A última palavra”, por outro 

lado, são novos, importados, e se acumulam no escritório do luxuoso apartamento que o 

personagem montou ao longo de sua carreira. 

Já no romance Barco a seco, o crítico de arte Gaspar afirma que escreveu um livro de 

quarenta páginas, mas logo se corrige: “na verdade, o catálogo de uma exposição, cujas setenta 

páginas restantes eram dedicadas a reproduções” (FIGUEIREDO, 2001, p. 42). O que têm em 

comum, então, a atitude de ostentação do protagonista de “A última palavra” em relação à sua 

estante e o fato de Gaspar afirmar, inicialmente, que escreveu um livro, e, logo em seguida, se 

retratar? Ambos apontam para o livro como algo que garante status ao seu leitor ou, 

principalmente, ao seu escritor – e também, não se pode esquecer, ao editor: no relato que serve 

de apresentação a esta introdução, afirmei que, ao conseguir meu primeiro emprego na área 

editorial, me vi também movida por uma expectativa de conquistar certo status. Uma 

profissional do ramo editorial, em meu ponto de vista àquela época, parecia mais sofisticada do 

que uma professora. 

Hoje em dia, no entanto, vejo que essa ideia presunçosa parece ter sido concebida por 

um personagem de Rubens Figueiredo, por ter como base nada mais do que um estereótipo do 

editor – imagem que se afasta completamente da realidade do mercado editorial. Isso porque 

Rubens Figueiredo resgata imagens comuns às figuras que compõem o campo literário e aplica 

esses contornos à construção dos personagens de suas narrativas. Nesse contexto, a 

representação, nas narrativas do autor, do desejo de ascensão social do escritor teve, em meu 

caso, o efeito de questionamento não só desse lugar, como também do lugar do crítico, do lugar 

das pessoas relacionadas ao meio literário e acadêmico – e, logo, do lugar que ocupo como 

estudante de pós-graduação. Isso foi o que motivou, em última instância, e junto de todos os 

tópicos abordados até agora, a seleção do corpus e do tema de investigação desta dissertação.  

Nesse sentido, há, em Barco a seco, um fragmento que chamou a minha atenção, 

incialmente, por parecer desconectado do restante da narrativa. Há mais de um ano, quando 

iniciei a pesquisa sobre a obra de Rubens Figueiredo, não entendi por que, em meio aos 

capítulos sobre o crítico de arte e o pintor, havia algo sobre idosos em asilos. Foi apenas após 

uma leitura atenta da obra do autor em suas nuances que entendi a importância desse episódio. 

Em certo momento do romance, destaca-se o capítulo em que o protagonista visita, com a 
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namorada, um local em que se encontram idosos abandonados. Ao se deparar com uma senhora 

que tenta, sem sucesso, abrir um caderno, o narrador relata um pouco da história da mulher, 

uma imigrante:  

 

A mulher tinha vindo de uma cidade que, tempos depois, havia mudado de 

nome. Viera de um país que já não existia. Feito em retalhos, todos os pedaços 

acabaram agregados a países vizinhos. A cidade mesma, desertada aos poucos 

pelos habitantes nativos, foi ocupada por gente de fora. Fazia décadas que a 

população de lá já não falava mais a língua que a mulher aprendera quando 

criança. Nomes de ruas e bairros tinham sido mudados. Uma religião 

estrangeira varreu de todas as praças e mercados os nomes dos santos da 

infância da mulher. As construções do seu tempo foram a tal ponto devastadas 

por bombardeios e incêndios que, nas fotos novas da cidade que lhe chegavam, 

ela não reconhecia uma esquina sequer (idem, p. 131). 

 

 

Assim, a personagem se dedica a escrever no caderno as memórias que guarda de uma 

cidade que parece não mais existir, senão em sua imaginação: “nomes de lojas, de ruas, de 

pessoas. Cada um seguido de detalhes avulsos, sem nenhum método (...). Com relação às 

pessoas, a mulher informava em que trabalhavam, como era a sua família, qual foi o seu 

destino” (idem). O narrador, então, explica que o que moveria esse incessante relato seria algo 

como um dever de memória, uma compreensão de que, como alguém que nasceu e cresceu num 

local que se transformou inteiramente até chegar ao estado de ruínas, era seu papel registrar a 

história de seus lugares e de seus habitantes: 

 

 

Ela se assusta com a ideia de que seus conhecidos daquela época, depois de se 

dispersarem pelo planeta e esquecerem até a sua língua, já não existem e nada 

retiveram do mundo que foi deles. (...) Antes de morrer, cabe a ela lembrar-se 

de tudo, correr atrás daquelas pessoas pelas linhas do seu caderno, segurá-las 

pelos braços e fazê-las voltar. (...) Ela precisa guardar no caderno aquilo que 

traz na mão, aquilo que ela já vê escapar entre seus dedos, pois sua mão mesma 

está sumindo. Se não for ela, quem o fará? (idem, p. 132.) 

 

 

Hoje, entendo que esse capítulo se articula com a visão que Rubens Figueiredo tem do 

poder que apresenta a literatura ao narrar histórias de pessoas e lugares esquecidos, invisíveis, 

a que normalmente não se dá importância nas grandes narrativas que constituem a história dos 

vencedores – aquela que nos é contada por toda a vida para afirmar que se trata de nossa história, 

embora seja uma história de poucos. É claro que o caderno de anotações de uma idosa internada 

em um asilo dificilmente chegará ao conhecimento de muitas pessoas, e isso diz muito sobre o 

lugar do escritor que não estabelece uma relação, na sociedade contemporânea, com os meios 

de consagração de sua obra. 
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A breve inclusão dessa personagem na narrativa de Barco a seco tem, então, um duplo 

efeito: ao mesmo tempo que pode gerar uma reflexão sobre o poder da literatura ao narrar 

histórias esquecidas, pode, também, apontar também para como é difícil que essas histórias 

circulem e passem a gerar novos leitores que possam se tornar, também, escritores de uma 

história. Como veremos ao longo desta dissertação, em contraste em relação ao lugar que ocupa 

a imigrante, que nem sequer tem nome na narrativa, está Gaspar – que tenta, a todo custo, 

endossar o valor do seu nome. E também estão Pedro, Nestor e tantos outros escritores que 

formam o cenário que Rubens Figueiredo busca criticar.   

O capítulo 1 será voltado à realização de uma análise da construção de Pedro e Nestor, 

protagonistas, respectivamente, dos contos “A última palavra” (in: Contos de Pedro, 2006) e 

“Os biógrafos de Albernaz” (in: O livro dos lobos, 1994, 1ª ed.). Esses personagens veem, na 

figura do escritor, uma posição de destaque social e uma imagem que buscam alcançar. Essa 

discussão passa, então, por aspectos como: as esferas que participam da consagração do escritor, 

a ética dos personagens, o valor econômico do livro e a relação dos personagens com esse 

objeto, entre outros temas. 

O capítulo 2, por sua vez, tem como foco a caracterização do crítico de arte Gaspar Dias, 

protagonista de Barco a seco (1994), cuja narrativa é construída a partir do ponto de vista do 

crítico, que busca ressaltar a importância da obra do pintor Emilio Vega, na qual se tornou 

especialista. Enquanto narra a sua relação com a vida e a obra do artista, o personagem apresenta 

seu trabalho e sua trajetória, os quais revelam que sua carreira como crítico resultou da busca 

por espaço e reconhecimento social. À maneira do que ocorre nos contos que compreendem a 

base da discussão do primeiro capítulo dessa dissertação, o romance de Rubens Figueiredo 

também concede destaque evidente aos processos de consagração do meio artístico, em que se 

observa a participação não de um, mas de diversos elementos e pessoas, a serem analisados em 

detalhes em cada um dos capítulos que compõem Barco a seco. 

A discussão assim orientada mobiliza uma reflexão sobre os processos de valoração 

da obra de arte e do autor, seja no campo literário ou nas artes plásticas, propostos por Eneida 

Maria de Souza, Néstor García Canclini e Pierre Bourdieu. Valem ainda, como já exposto, as 

contribuições de Ricardo Piglia no que se refere à figura do leitor, em constante diálogo com a 

imagem do escritor e, logo, sobre o lugar da literatura e do livro. 

Uma vez que entendo, a partir da análise dessas obras, que Rubens Figueiredo busca 

justamente gerar uma reflexão sobre o lugar do escritor, do crítico e da própria literatura, não 

posso deixar de mencionar que esta pesquisa gerou também muitas dúvidas. Nesse sentido, a 

partir da discussão de ideias apresentadas por Beatriz Sarlo, Regina Dalcastagnè e também, 
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novamente, por Ricardo Piglia, apresentarei, na conclusão, os impasses que surgiram ao longo 

da escrita deste trabalho, sobretudo em relação ao valor, à importância e ao lugar da literatura. 

Mas, como nenhum trabalho é feito só de incertezas, há também, entre as dúvidas, algumas 

investigações e certas constatações. Entre todas essas, não posso negar que há uma que se 

destaca e ecoou sempre ao longo deste trabalho, embora sua relevância acadêmica seja 

questionável: a leitora que se descobriu lendo um verbete sobre revisão no Guia do Estudante 

jamais imaginou que, certo dia, se veria finalizando a apresentação de uma dissertação de 

mestrado. Diferentemente de Pedro, não sonhei em estar aqui; mas, como todos os personagens 

de Rubens Figueiredo – ou melhor, como todas as pessoas no mundo – não ocupo este lugar 

por esforço próprio apenas, e sim graças a uma rede de pessoas, histórias e eventos que tornaram 

isso possível. 
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2 REPRESENTAÇÕES DO ESCRITOR NOS CONTOS “A ÚLTIMA PALAVRA” E “OS 

BIÓGRAFOS DE ALBERNAZ” 

 

Os contos “A última palavra” (publicado no livro Contos de Pedro, 2006) e “Os 

biógrafos de Albernaz” (de O livro dos lobos, 2009 [1994, 1ª ed.]) têm como protagonistas dois 

escritores. Tais narrativas apresentam, respectivamente, a visão de Pedro e Nestor a respeito da 

atividade da escrita e de suas carreiras. É possível, nesse contexto, observar pontos de contato 

entre a caracterização dos dois personagens, como também certas diferenças. Este capítulo tem 

como objetivo analisar a construção desses personagens, em suas semelhanças e diferenças, 

tendo em vista a discussão sobre o lugar do escritor e o do livro, sobretudo no que se refere às 

esferas de consagração e de valoração de ambos. O ponto de partida para esta discussão é a 

caracterização do leitor presente no enredo de “A última palavra”, na medida em que o contato 

com a leitura pode ser visto, no conto, como um dos elementos que possibilitam a formação do 

escritor. Essa primeira reflexão fornecerá elementos importantes ao debate sobre a 

representação dos escritores em questão.  

 

2.1 LEITORES, ANTES DE ESCRITORES 

 

“Nasce-se para entender a França; o entendedor de Paris não se faz. E por infinitas 

razões, umas de resto legítimas, entre as quais, por exemplo, a do meio em que se foi criado. É 

aí que se forma a sede, a fome do que Paris pode nos dar” (AMADO, Gilberto, 1958 apud 

SOUZA, Eneida, 1999, p. 11). É com esse trecho, retirado do livro Mocidade no Rio e primeira 

viagem à Europa, que Eneida Maria de Souza dá início ao ensaio intitulado “O não-lugar da 

literatura”. No texto, Eneida se vale desse fragmento para discutir, inicialmente, a ideia do 

conhecimento como ferramenta para garantir certa distinção de classe. Nesse contexto, coloca 

uma problemática: se a fome e a sede de Paris provêm de berço, logo, apenas alguns poderão 

desfrutar inteiramente da cidade. Segundo a autora, essa colocação  

 

 

é motivada pela naturalização do saber, entendida no sentido de um dom de 

quem nasce em ambiente propício ao aprendizado espontâneo de uma 

civilização modelar. As condições para se penetrar nessa cultura se baseiam 

na ênfase concedida ao indivíduo bem-nascido, que prescindiria do 

aprendizado conseguido pelo esforço e a livre-iniciativa, o que resultaria na 

legitimação de um conhecimento como privilégio de poucos (idem). 
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Assim, as condições para que o viajante consiga penetrar na cidade de Paris estariam 

vinculadas à sua bagagem cultural, adquirida em um ambiente favorável segundo condições 

preestabelecidas, determinadas particularmente pela origem social do indivíduo. Eneida 

menciona, nesse sentido, que a literatura constituiria parte dessa bagagem. Isso porque o contato 

com os clássicos europeus cujo cenário é a França contribuiria para direcionar o olhar do 

viajante que passa por Paris, fornecendo “as pistas de reconhecimento dos lugares simbólicos, 

registrados e ficcionalizados pelo gesto do escritor, responsável pela construção de signos 

urbanos a serem decifrados por um leitor especial” (idem, p. 12). Desse modo, Eneida constata, 

a partir da análise de fragmentos de obras literárias, que, na visão desses escritores, “ter na 

bagagem um guia turístico não se compara à prática de leitura do intelectual que viaja com 

outro tipo de bagagem, que lhe permite penetrar, mais facilmente, na cultura do país visitado” 

(idem). Destaca-se a ideia de um contexto social que garantiria a distinção entre, de um lado, 

os que dispõem de meios para ler minuciosamente os signos da cidade; e, do outro, os que 

viajam “em ritmo apressado e desprovido do embasamento necessário para entendê-la” (idem). 

A autora atribui essa necessidade de distinção entre o bom e o mau viajante – ou um viajante 

que aproveita a cidade de uma forma melhor – a um espírito de classe “de natureza 

estereotipada, atingindo dimensões universalistas e homogêneas” (idem), que possibilitaria ao 

sujeito um enquadramento em certos parâmetros relativos ao gosto, a critérios estéticos e à 

capacidade de distinguir o superior do inferior. 

Eneida parte dessa discussão para abordar um dos lugares da literatura, “entendida na 

sua condição de produto ideológico e fruto do espírito de classe, uma vez que sua legitimação 

é dada pelo gosto burguês” (idem), a partir da afirmação de seus critérios. O que interessa a esta 

reflexão é a discussão a respeito desse sujeito que – assim como aqueles que vão a Paris e, 

empunhando um romance clássico, se dizem mais dignos da cidade do que os demais – entende 

que o conhecimento funciona ao mesmo tempo como marca de distinção e como garantia de 

privilégios. Vale notar que esse conhecimento adquirido por meio da leitura funciona como 

passaporte ao permitir que um leitor refinado se identifique, também, como escritor: ao escrever 

sobre sua experiência como um leitor especial, o autor se insere, também, no círculo 

privilegiado da literatura. Tal como Gilberto Amado, Pedro, o protagonista de “A última 

palavra” se distingue graças à sua condição de leitor e, em desdobramento, de escritor. A 

bagagem cultural, portanto, serviria como ferramenta para que o personagem alcance esse lugar 

especial, na medida em que se constitui como um traço diferencial do sujeito.  

O conto “A última palavra” tem início em uma ampla sala de estar. Sentado no sofá, 

enquanto espera que o jantar seja servido pelas “limpas empregadas de uniforme” 
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(FIGUEIREDO, 2006, p. 105), Pedro observa o que conquistou ao longo da vida. Colado à sua 

subjetividade, o narrador apresenta a trajetória do personagem, elencando as atitudes e a visão 

de mundo que permitiram que adquirisse tantos bens. Entre esses bens, capazes de expressar o 

sucesso que teria sido conquistado no curto período de dez anos, estão não apenas o luxuoso 

apartamento e os objetos que o decoram, mas até mesmo a filha, caracterizada como silenciosa 

e obediente, e a esposa, “cujo talhe do corpo repetia as linhas alongadas dos garfos” (idem, p. 

107). Entre essas pessoas, esvaziadas, na descrição apresentada, de qualquer humanidade, e 

representando apenas mais algumas posses a atestar como foi bem-sucedido o protagonista, há 

também um livro, que o personagem escreveu e publicou. O ponto de partida dessa trajetória 

cujo fim é o sucesso material estaria, segundo o narrador, ligado a uma formação de leitor: a 

construção de um personagem que “venceu na vida” estaria, na narrativa de “A última palavra”, 

atrelada ao conhecimento representado pelo acesso aos livros, ao entusiasmo com que o 

personagem, “muito antes, quando adolescente, numa espécie de vertigem, lia um livro após o 

outro, ou vários ao mesmo tempo” (idem, p. 106-107). Tendo Pedro nascido e sido criado em 

uma família de classe média, suas origens teriam, segundo o narrador, contribuído para tal 

formação:  

 

 

Seu pai vendia seguros. Sua irmã via televisão. Sua mãe cuidava de tudo no 

apartamento espremido e meio escuro. Fazia o prato do filho e o servia na 

mesa, todo almoço e todo jantar. Recolhia a roupa amarrotada e suja de Pedro, 

uma a uma, pela casa inteira, como se ele fosse um príncipe. (...) No entanto, 

mesmo sem saber, e mesmo com a melhor das intenções, ela dava a sua 

pequena contribuição àquilo que empolgava Pedro quando lia os romances, os 

poemas e os livros em geral. Pois a célula de distinção aristocrática 

reproduzida todos os dias, em casa, pelo trabalho servil da mãe à frente de 

Pedro, passou, aos poucos, para ele, a fazer parte da natureza da leitura. Era 

algo que se projetava sobre o seu entusiasmo, como se fosse a luz que 

iluminava as páginas do livro (idem, p. 107). 

 

 

Assim, embora tenha crescido em um apartamento apertado, o personagem percebe em 

sua criação um viés aristocrático: longe de ser de fato um aristocrata, o adolescente entende que 

o cotidiano de dona de casa da mãe caracteriza uma relação servil em relação à família. Seria 

essa leitura uma transposição da vida dos personagens que se apresentam nos livros que o jovem 

admira? Essa é uma leitura possível, uma vez que só se pode imaginar quais seriam as histórias 

que motivam Pedro. No entanto, o que se destaca é a ideia de distinção aristocrática presente 

no trecho. Se o adolescente se vê em oposição à mãe, pode ser também por ter o direito de ler 
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ao invés de trabalhar. Assim, introduz-se na narrativa de “A última palavra” a relação entre ler 

e pertencer a uma elite. Esse é um tema que merece detalhamento. 

 

2.1.1 Ler e fazer parte de uma elite 

 

A apresentação do protagonista de “A última palavra” está diretamente ligada à figura 

do leitor. Leitor de livros emprestados, livros roubados de sebos, Pedro lê mesmo sem entender 

o que dizem as narrativas: “Não o irritava ler às vezes várias páginas sem entender quase nada: 

soletrar as linhas de um olho para o outro ou cadenciar os enunciados no fundo do ouvido já 

era meio caminho andado. Estava seguro de que não jogava seu tempo fora” (idem). É 

interessante notar que, para além da atitude de deleite, o narrador entende no gosto pela leitura 

um senso de propósito, e afirma: “tinha de haver alguma coisa a mais, ali”. A construção do 

personagem se dá, em um primeiro momento, portanto, pela caracterização de um leitor ávido. 

Ávido menos pelas histórias contidas nos livros que o envolviam, e mais pelo que está 

relacionado à leitura, pelo que está além das histórias lidas. A leitura não teria um fim em si 

mesma, e se constituiria uma ferramenta, como evidencia o seguinte trecho: 

 

 

o que poderia haver ali – nos livros? Às vezes, a imaginação que é capaz de ir 

ao centro da loucura e depois voltar, intacta. Outras vezes, a argúcia que 

desmonta e remonta, peça por peça, o seu próprio maquinismo, sem que ele 

pare de funcionar. Mas havia também todo o peso de cada coisa e pessoa 

recolocado no lugar certo do mundo: o lugar mais agradável a Pedro. Isso e 

mais as fantásticas promessas de um poder que deve tudo ao manuseio de 

palavras corriqueiras. Em suma, Pedro extraía da leitura a imagem da sua vida 

como ele queria que fosse. Uma vida possível e tão viável que, às vezes, ao 

levantar os olhos do livro, ela parecia estar pronta, presente, ao alcance da 

mão, no vôo de uma mosca (idem, p. 108).  

 

 

Esse trecho é interessante a esta análise por diversos motivos: incialmente, o fragmento 

apresenta uma caracterização do modo como o personagem vê, em sua adolescência, a 

literatura, ressaltando os aspectos que mais o interessam nos livros. Entretanto, ao estar 

localizada já no início da narrativa, essa caracterização pode ser ampliada e entendida, como se 

discutirá ao longo desta reflexão, também como uma representação do lugar que ocupa a 

literatura no conto. Além de espaço de exercício da imaginação e de possibilidade de criação 

que se apresenta na ideia de ir no centro da loucura e voltar; além de espaço de construção e 

modificação do funcionamento de engrenagens que se pode entender pela presença do termo 

maquinismos, os livros se mostram como lugar de poder – não só pela possibilidade múltipla 
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de interpretação do que se lê, mas também por apresentar a Pedro outras vidas possíveis. Esse 

talvez seja o conceito-chave desta discussão, na medida em que insere no enredo do conto a 

ideia de que, a partir do contato com os livros, Pedro enxerga e passa a desejar conquistar um 

lugar de poder. Assim, o narrador continua: “Era isso o que Pedro, meio confusamente, esperava 

aumentar, mas também oficializar, quando entrou para a faculdade” (idem). O ambiente 

universitário ocupa um importante espaço no conto ao ressaltar a importância da 

institucionalização desse conhecimento – o que tem como fim a necessidade de publicar um 

livro e obter reconhecimento crítico. Ao apresentar-se como elemento fundamental para a 

consolidação da trajetória do personagem, a o ingresso de Pedro na universidade merece 

destaque nesta análise. 

O que mais interessa, nesse contexto, é a presença da universidade como instituição que 

reúne e encarna os esquemas de poder que o jovem identifica nos livros. Não só as aulas e as 

discussões teóricas participam desse sistema; todo o ambiente universitário chama a atenção de 

Pedro, justamente, talvez, por demonstrar a existência de um abismo, uma divisão entre seus 

elementos. Isso é evidente no momento em que se destaca, na narrativa, a importância que o 

personagem confere a todos os detalhes do ambiente: chamam a atenção de Pedro “não só os 

alunos, os professores, as aulas e as tarefas, como também as lâmpadas de luz branca no teto 

mofado pelas infiltrações, e o porteiro semi-analfabeto, incapaz de pronunciar os nomes das 

matérias e dos professores” (idem, p. 108-109). Haveria nesse contexto, portanto, uma 

distribuição desigual de lugares e poderes em que se observam privilégios para uns e 

desvantagens para outros. O porteiro semianalfabeto não recebe atenção na narrativa senão 

nesse fragmento, ao contrário dos intelectuais que constituem o ponto principal do conto. Sua 

presença expõe, de certo modo, uma universidade que não tem poder de expansão, de inclusão 

ou de transformação de uma realidade social em que se insere. Afinal, no ambiente do 

conhecimento, parece pouco importar a situação do porteiro que não sabe ler. Pedro, ao 

contrário, parece achar bom que esse trabalhador se encontre nessa posição, pois isso tem, em 

seu ponto de vista, a vantagem de marcar o que entende como superioridade de um grupo de 

alunos cujos gostos se assemelham aos seus:  

 

 

um grupo de colegas jovens que liam como ele, queriam ler mais e falavam o 

tempo todo desse assunto. Mesmo quando não falavam, havia uma sintonia de 

ambições na sua discrição. Eles não eram muitos. Longe de decepcionar-se, 

Pedro viu nisso a marca de uma elite, de uma superioridade (idem, p. 109) 
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A formação do grupo de colegas de Pedro não se deve, portanto, a uma identificação 

apenas entre gostos, mas também, e principalmente, entre ambições – compartilhadas, ainda 

que silenciosamente. O fato de haver poucos como ele torna esse grupo ainda mais especial. 

Destaca-se a correspondência entre fazer parte de um grupo de leitores e identificar-se como 

parte de uma elite – uma elite cujo principal elemento constitutivo é a raridade. Em virtude da 

identificação das ambições em comum, e também da constatação da habilidade de alguns 

poucos colegas no que se refere às práticas de leitura, o personagem enxerga no grupo uma 

superioridade. Não se trata apenas, contudo, de uma união de leitores: os professores também 

já haviam lido bastante, mas, no entendimento de Pedro, poucas vezes tinham algo interessante 

a dizer. O que importa no grupo de Pedro seria, portanto, o encontro entre iguais. A importância 

que o personagem encontra nas aulas, por sua vez, deve-se a outro motivo, um motivo 

relacionado à exclusividade de seu grupo: “estava outra vez em ação a mesma seleção rigorosa, 

a noção de haver um filtro pelo qual Pedro sabia ter o direito de passar. E com o prazer adicional 

de saber que muitos ficariam para trás, pelo caminho” (idem). 

Filtro de quê, é possível perguntar. Para quê? Uma vez que se sente parte de uma elite 

– uma elite que não inclui o porteiro, tampouco os alunos que não dispõem de uma bagagem 

cultural semelhante à sua –, Pedro entende que apenas alguns alunos têm o direito de concluir 

o curso universitário. A ideia de que Pedro tem o direito a fazer uma coisa ou outra permeia 

toda a narrativa, e se destaca porque o personagem considera que tem tal direito enquanto outros 

não o têm. Trata-se, logo, de privilégios. Tal sentimento de rivalidade que move o personagem 

parece por vezes exagerado. Seria esse um mecanismo que o autor emprega para gerar 

desconforto? É impossível oferecer uma resposta a esta questão. O que interessa a esta 

discussão é a ênfase que o personagem atribui aos mecanismos de ascensão e distinção social. 

Afinal, Pedro só encontra prazer no fato de alguns ficarem “para trás” porque sabe que dispõe 

das condições para seguir adiante no curso, uma vez que seus pais pagam “com alegria, sem 

queixas e com uma esperança modesta, as passagens do ônibus do filho, os livros do curso, suas 

roupas baratas, seus almoços no refeitório e seus lazeres, mais econômicos do que eles achavam 

necessário” (idem, p. 108). Entretanto, logo se vê que, embora se considere parte de uma elite, 

Pedro nada mais é do que um jovem de classe média que teve acesso à possibilidade de cursar 

uma universidade. Uma vez que suas condições econômicas garantem certo conforto, mas não 

podem ser entendidas como as condições de uma família rica, é possível compreender que o 

sentimento de fazer parte de uma elite deve-se mais ao capital intelectual de Pedro, num 

ambiente em que somente algumas pessoas dispõem desse capital. A desigualdade, portanto, é 
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o que garante ao personagem o prestígio que deseja. Esse elemento é fundamental na trajetória 

de Pedro, na qual a ambição de conseguir um lugar de destaque funciona como motor.  

Primeiro, leitor; em seguida, universitário; então, escritor. Uma vez inserido no 

ambiente universitário, e enturmado com seu grupo de colegas, Pedro identifica uma relação 

entre aqueles leitores e um projeto de escrita. A leitura reveste-se definitivamente de um sentido 

pragmático, como meio de alcance de objetivos identificados a formas de reconhecimento 

social. Aspectos filosóficos, humanos, éticos, existenciais tornam-se meramente periféricos aos 

interesses centrais que movem esse público leitor. É nesse ponto que o conto passa a caracterizar 

esse grupo não só como um grupo de leitores, mas leitores que encontram na leitura o objetivo 

de se tornarem escritores: 

 

 

tudo o que eles diziam, insinuavam, propunham, tudo o que deixavam no ar, 

todo voto ou ironia, cada música ou livro mencionados em suas conversas e 

mesmo as roupas preferidas se somavam para formar as linhas de um projeto 

de livro que cada um trazia no pulmão, como uma atmosfera particular. Por 

mais vagas que fossem essas linhas, por mais que a pessoa nunca declarasse o 

seu projeto, era essa a sua obra, aos olhos dos outros. Para existir, a obra 

precisava da aprovação de alguém. E cada um desenvolvia, aos trancos e 

barrancos, o seu jeito de avaliar a importância ou a pobreza desse livro não 

escrito (idem, p. 110). 

 

 

As ambições que o personagem, num momento anterior, reconhecia nos colegas-leitores 

ganham, conforme o capítulo avança, os contornos do desejo de tornar-se escritor. Esse desejo 

permeia toda a narrativa, constituindo-se como um dos principais objetivos de Pedro. Nesse 

contexto, destacam-se, a partir do fragmento, alguns elementos relacionados à figura daqueles 

que gostariam de se tornar escritores. O primeiro é a gama de referências que cada um reúne 

com o intuito de escrever a própria obra – e que, como se pode imaginar, talvez dê origem a 

personagens e enredos semelhantes, uma vez que se trata de referências compartilhadas entre 

essa elite, ainda que cada um busque os contornos de atmosfera particular. O segundo é a 

aceitação tácita – ou a recusa – que se esconde nessa troca: desde antes da publicação, ou até 

mesmo antes de sua concepção, a obra depende da aprovação de alguém para existir. A questão 

da necessidade de aprovação merecerá destaque nesta discussão, na medida em que constitui 

mais um dos elementos das esferas de consagração do livro e do escritor. Isso será discutido 

adiante. 

Por ora, interessa a relação entre os elementos desse grupo e sua influência na formação 

dos futuros escritores. Destaca-se, nesse aspecto, o que Pedro entende como um “jogo 

cotidiano” que esses pretensos escritores “fingiam não jogar, mas cujas regras mudas eram 
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prontamente aceitas por todos, numa espécie de acordo telepático” (idem, p. 111). Tal jogo tem 

como plano de fundo o constante diálogo sobre livros – livros em que cada um se vê como 

personagem principal –, e cujo objetivo é um só: “fazer crer na existência de um dom” (idem). 

Seria esse jogo uma fonte de diversão ou uma competição? De qualquer forma, a partir da ideia 

de jogo, podem-se identificar estratégias empregadas pelos personagens para simular que 

possuem o dom a que se refere o narrador. Mas o que compreende esse dom? A união entre 

sensibilidade, imaginação e talento que podem ser traduzidos em palavras e formas (idem). 

Nesse contexto, o jogo de leitores e leituras de que participa Pedro só é evidenciado, 

segundo o narrador, pela oposição entre a pretensão de uns em parecer talentosos, em fazer crer, 

simular, e a “fúria e o talento bem abastecido de palavras e de formas” (idem) de uma integrante 

do grupo de estudantes chamada Helena. A diferença entre as duas categorias está, portanto, no 

fato de o talento de Helena ser abastecido de palavras e formas, enquanto aos demais cabe 

apenas simular, visto que esses personagens não seriam capazes de encontrar as palavras e as 

formas. Trata-se, portanto, da capacidade de organizar as leituras em outras palavras. Como se 

pode concluir pela leitura desses fragmentos, o que se considera como dom e que dará origem 

a escritores passa também, e inicialmente, pela forma como se lê, uma vez que sua expressão 

nasce nas rodas de conversa do grupo. 

A personagem de Helena chama a atenção dos demais colegas do grupo ao representar, 

nas palavras do narrador, “um dom que acabara de descobrir a si mesmo, que se alimentava da 

força dessa descoberta e que sempre ameaçava pôr a nu, e lançar em ridículo, o regulamento do 

tosco jogo dos demais” (idem). Assim, o que se chama de talento está relacionado, inicialmente, 

ao modo como Helena lê: 

 

 

Pedro se admirava de como ela lia rápido, de como sua memória retinha, com 

a nitidez de uma foto ampliada, detalhes que ele, na leitura, nem conseguira 

notar. O pior era que Helena sempre inventava algum tipo de tese sobre o livro 

que tinha lido, arriscava associações velozes com outras leituras e, bem ou 

mal, formava algum quadro coerente, inesperado e fácil de fixar, uma imagem 

que, minutos antes, não existia. 

Sua tese costumava ser mil vezes mais atraente do que o argumento. Suas 

associações, olhando bem, não eram nada mais do que uma peça no 

mecanismo da sua eloqüência. Helena, no fundo, sabia disso. Mas quem ia se 

dar ao trabalho de prestar atenção? O importante era dar vazão ao impulso que 

compensava qualquer coisa – pôr no mundo algo que, um minuto antes, não 

existia (idem, p. 112). 

 

 

Destacam-se os recursos que a personagem emprega em sua leitura: a admiração que 

Helena desperta teria origem, em um primeiro momento, na sua capacidade de se ater aos 
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detalhes do texto lido, detalhes que passariam pelos demais sem ser notados. O narrador 

menciona que essa forma de ler e de fazer associações entre elementos de diversas leituras não 

deixa de gerar certo espanto, e, ao mesmo tempo, inveja entre os colegas de Helena. A narrativa, 

entretanto, lança mão, também, de uma ressalva: seria essa habilidade de gerar teses a respeito 

dos livros apenas uma questão de retórica, e, no entanto, um discurso vazio? A contradição, no 

que se refere a essa personagem, entre a admiração e as dúvidas a respeito de seu modo de ler 

abre espaço para uma discussão sobre o tema. Nesse contexto, as contribuições de Ricardo 

Piglia são bem-vindas ao propor uma reflexão a respeito da leitura. 

 

2.1.2 “Ler, sem ler de fato” e outras formas de leitura 

 

No livro O último leitor (2006), Ricardo Piglia se dedica a apresentar tipos de leitores. 

A partir de investigações a respeito de personagens literários como Ana Kariênina e históricos 

como Sartre e Che Guevara, Piglia discorre sobre formas de ler e entender a leitura. Ao 

compreender que analisar alguns casos específicos em que a figura do leitor está representada 

na literatura corresponde a ter acesso a “histórias particulares que cristalizam redes e mundos 

possíveis” (PIGLIA, 2006, p. 21), o autor abre espaço para as possibilidades diversas que se 

referem à leitura. Por meio desse olhar atento à diversidade, Piglia reconhece, então, não um 

tipo de leitor, mas vários; não uma forma de ler, mas muitas. Vale, inclusive, em suas palavras, 

ler mal: “Um leitor também é aquele que lê mal, distorce, percebe confusamente. Na clínica da 

arte de ler, nem sempre o que tem visão melhor lê melhor” (idem, p. 19). No decorrer da leitura 

de O último leitor, entende-se, aliás, que o que mais interessa ao autor é o que chama de leitura 

fora do lugar. Ao comentar a representação do leitor em Borges, Piglia afirma que uma de suas 

características mais marcantes é  

 

 

a liberdade no uso dos textos, a disposição para ler segundo o interesse e a 

necessidade. Uma certa arbitrariedade, uma certa inclinação deliberada para 

ler mal, para ler fora do lugar, para relacionar séries impossíveis. A marca 

dessa autonomia do leitor em Borges é o efeito de ficção produzido pela leitura 

(idem, p. 27). 

 

 

Assim, o leitor que Borges apresenta e que Piglia valoriza é o leitor autônomo, criativo, 

arbitrário, imaginativo, capaz de gerar redes de ideias a partir de uma interpretação própria, 

“disperso na fluidez” da multiplicidade das leituras possíveis (idem, p. 26). Aquilo para que 

Piglia aponta, nesse sentido, é a importância do lugar desse leitor: 
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Talvez o maior ensinamento de Borges seja a certeza de que a ficção não 

depende apenas de quem a constrói, mas também de quem a lê. A ficção 

também é uma posição do intérprete. Nem tudo é ficção (Borges não é 

Derrida, não é Paul de Man), mas tudo pode ser lido como ficção. Ser 

borgeano (se é que isso existe) é ter a capacidade de ler tudo como ficção e de 

acreditar no poder da ficção. (...) Podemos ler filosofia como literatura 

fantástica, diz Borges, ou seja, podemos transformar a filosofia em ficção 

mediante um deslocamento e um erro deliberado, um efeito produzido no ato 

mesmo de ler (idem, p. 28). 

 

 

A partir dessa análise é possível compreender que, para Piglia, o intérprete também tem 

autonomia em sua leitura e não depende, em aspecto algum, das formas estabelecidas pelo 

autor; pelo contrário, é livre no curso de seus deslizamentos e erros. Seria possível, então, 

entender a interpretação de Helena – julgada pelo narrador como um mecanismo de eloquência 

– como um tipo de leitura? Sim. No entanto, o importante nesse aspecto é que esse tipo de 

interpretação ganha destaque na narrativa de “A última palavra” por estar rodeado de certo 

prestígio decorrente de ser considerado superior aos demais. Piglia, por sua vez, apresenta, ao 

longo de seu livro, diversos leitores: o “viciado, o que não consegue deixar de ler” (idem, p. 

21), o “insone, o que está sempre desperto” (idem), “o displicente, que usa o que lê para seus 

próprios fins” (idem, p. 34). Essas categorias não são exclusivas. Pelo contrário, podem se 

somar, se alternar, se perder, sofrer transformações, dentro da multiplicidade que Piglia 

demonstra valorizar – opondo-se à ideia de que um leitor é superior ao outro, ou de que alguém 

dispõe de uma forma de interpretação mais correta que as demais.  

Embarcando na liberdade interpretativa de Piglia, é possível aplicar várias dessas 

categorias, conforme um ou outro aspecto, ao modo como Pedro lê. O personagem pode ser 

visto como um “leitor criminoso, que utiliza os textos em benefício próprio e faz deles um uso 

indevido (...); faz uma leitura cruel, rancorosa, faz uso pérfido da letra” (idem), na medida em 

que costuma ver os demais livros em oposição ao seu – e carrega certo ressentimento por não 

conseguir escrevê-los, como se discutirá adiante. Pedro e seus colegas talvez também se 

enquadrem na categoria dos “leitores puros; para eles a leitura não é apenas uma prática, mas 

uma forma de vida” (idem, p. 21); e na do “visionário, o que lê para saber como viver” (idem, 

p. 23). Enfim, muitas são as possibilidades de classificação do personagem. É possível até 

mesmo reconhecer que a já mencionada forma de “ler sem entender”, característica da 

adolescência de Pedro, constitui um tipo de leitura. 

Pode-se destacar, ainda, ao longo da narrativa de “A última palavra” outra forma de ler, 

que o narrador denomina de “ler, sem ler de fato”. Esta pode ser entendida como uma 
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ferramenta para que um “não leitor” se apresente como leitor, em mais um movimento do jogo 

em que Pedro e seus colegas competem, no qual se busca construir a imagem de um intelectual, 

alguém que faz parte do meio literário. A leitura de Helena, em oposição, é considerada, pelo 

narrador, uma leitura de fato, e rica em elementos que conferem valor ao leitor ao se mostrar 

baseada em um “tino crítico que lhe permitia arrancar de qualquer conto ou poema – ainda que 

muito estudado – segredos de tirar o fôlego” (FIGUEIREDO, 2006, p. 113). Esse exercício 

criativo de leitura é o elemento que parece destinado a dar origem aos escritos da personagem. 

Pedro também se tornará um escritor, ainda que sua forma de ler e interpretar seja diferente 

daquela operada pela colega. 

“A última palavra” apresenta, no decorrer de seu desenvolvimento, a trajetória dos dois 

personagens como escritores. Destaca-se, no entanto, que, se a origem desses escritores está na 

leitura, aos poucos ambos deixam de ler. Essa atitude revela o abandono à literatura, subjugada 

que era por um conjunto de elementos implicados em jogos complexos de reconhecimento 

social: cada um desses leitores candidatos a escritores atuava tentando construir-se como 

determinado personagem, mas para isso era preciso convencer seus pares. Sem que fossem 

reconhecidos nos papéis que se propunham desempenhar, não se consolidariam como tal 

personagem. Mesmo Helena, que desempenha o papel de “talentosa”, também cede a certos 

artifícios dessa encenação com o objetivo de se enturmar. A caracterização à qual a personagem 

busca se enquadrar se trata, também, de uma construção, em um processo que expõe, em certo 

sentido, que a literatura em si sempre fora, de certo modo, uma ausência na formação desses 

escritores. 

A ênfase sobre uma identidade de leitores especiais, únicos, valorosos, tem, tal como 

evidenciam não só esses personagens, como também aqueles analisados por Eneida Maria de 

Souza, um papel fundamental ao participar da construção também de uma imagem 

característica do escritor. Isso porque a inserção desses sujeitos em uma rede de consagração 

parte também da aceitação entre os pares, passando ainda por diversas esferas que também 

contribuem para a consolidação dessa imagem. Em se tratando do conto “Os biógrafos de 

Albernaz”, não é explícita a caracterização dos personagens como leitores; no entanto, assim 

como em “A última palavra”, é possível identificar questões relacionadas à leitura na 

representação dos escritores. 
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2.2 ESCRITORES 

 

Em “Os biógrafos de Albernaz”, Rubens Figueiredo apresenta Nestor, um escritor e 

jornalista que se dedica a escrever, sob a encomenda de um “editor rico” por ocasião de uma 

efeméride, a biografia de Rodrigo Albernaz. Este torna-se conhecido, ao longo da narrativa, por 

meio das pequenas informações fornecidas a seu respeito. Enquanto descreve o processo de 

escrita e publicação dessa biografia, o narrador, em terceira pessoa, colado à subjetividade de 

Nestor, apresenta os diversos fatores que o desestabilizam: a pressa, os prazos e, sobretudo, o 

temor gerado pela necessidade de publicar um material inédito. Esse temor se deve ao fato de 

Nestor ter descoberto que alguém também estava escrevendo uma biografia sobre o mesmo 

personagem. Assim, à maneira do que ocorre no conto “A última palavra” quando Pedro 

demonstra nutrir certa rivalidade em relação a Helena, em “Os biógrafos de Albernaz” Nestor 

também considera Torres, o outro biógrafo, um rival. Ambos os contos têm suas narrativas 

organizadas em torno de personagens escritores e tratam de rivalidades e disputas no campo 

literário por meio de espelhamentos: seja no caso de Pedro e Helena, seja no caso dos biógrafos 

de Albernaz: Nestor e Torres. Cabe, nesse ponto da reflexão, discutir alguns elementos da 

construção dessa representação. 

O primeiro elemento que vale destacar na construção dos protagonistas de ambos os 

contos é a visão que se tem do escritor. Em “As palavras secretas”, é em uma festa dos amigos 

da universidade que Pedro se depara, pela primeira vez, com um escritor – no caso, uma 

escritora: 

 

 

Na primeira vez em que se viu numa pequena festa onde estava alguém que 

diziam ter escrito um romance, Pedro teve medo até de espiar a pessoa, quanto 

mais de falar com ela. Em dois ou três olhares de relance, à distância, registrou 

uma silhueta desbotada, uma boca francamente idiota. Ele nunca leria um livro 

daquela autora (FIGUEIREDO, 2006, p. 109). 

 

 

Ao se ver diante do que chama de “silhueta desbotada”, o personagem conclui que o 

livro da escritora não merece ser lido. Logo se nota, por oposição, que o personagem entende 

que um escritor que merece ser lido chama, de alguma forma, a atenção não por seus escritos, 

mas como pessoa – ou, pelo menos, por sua apresentação pública, sua performance social. Pode-

se inferir, portanto, que Pedro considera que existe uma correspondência entre o desempenho 

social do escritor, especialmente se esse desempenho está ligado a uma possibilidade de se 

enquadrar num modelo de apresentação que corresponda a prestígio e sucesso, e o material 
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escrito. Isso se torna mais evidente quando, no conto, o narrador continua a apresentar o modo 

como Pedro concebe a imagem dos escritores com quem tem contato: 

 

 

Da maneira como Pedro enxergava, aqueles escritores viajavam muito – pelo 

país ou para o exterior, a convite ou à sua custa. Discursavam em congressos 

e cerimônias, assinavam colunas em páginas nobres de jornais e revistas, 

falavam na televisão, contratavam profissionais para cuidar dos negócios com 

seus livros, em seu país e no estrangeiro, jantavam e almoçavam com gente 

importante e a negócios, assumiam cargos públicos ou honoríficos bem 

remunerados – quer dizer: subiam na vida, subiam no que houvesse para subir. 

Nem todos, é claro. Mas Pedro, sem muita consciência do que fazia, deixou 

os outros de lado e rapidamente montou, para uso pessoal, uma espécie de 

antologia com escritores desse tipo. O estilo de vida representado por eles 

somou-se à gota aristocrática que, sem querer, a mãe de Pedro havia pingado 

em seus olhos de leitor. O resultado foi uma certa imagem de escritor na qual 

ele, um tempo depois, ia querer ver-se refletido (idem, p. 111). 

 

 

Assim, o escritor que Pedro deseja se tornar é famoso não apenas no Brasil, mas também 

internacionalmente; trabalha como colunista; transita tanto em jornais e revistas quanto na 

televisão, e, principalmente, tem recursos financeiros para viajar, contratar assessores e 

assistentes. Nota-se, a partir desse fragmento, que a imagem que Pedro constrói do escritor é 

baseada em uma representação midiática de tal figura: aqueles que não só obtêm uma projeção 

de seus livros como também se tornam pessoas famosas nas diversas esferas da sociedade são 

os que constituem a imagem ideal para o jovem. 

Misturam-se, então, na “antologia” que o personagem monta – e não seria uma antologia 

nada mais do que a reunião de textos e autores consagrados? –, critérios também econômicos e 

o caráter de celebridade desses escritores. Critérios de diversas épocas, aliás, pois a imagem do 

escritor que ocupa cargos públicos talvez seja um espelhamento do que fizeram Machado de 

Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e tantos outros, décadas atrás. A partir dessa 

imagem, é possível concluir que o personagem não se espelha na maioria dos escritores que 

podem ser vistos no cenário contemporâneo; o que Pedro faz é um recorte de diversos elementos 

– em que escrever é apenas um pano de fundo, pode-se dizer –, e então une esses fragmentos 

numa imagem que deseja assumir. De qualquer forma, o que mais se destaca no trecho é a ideia 

de ascensão social que Pedro identifica na condição de escritor – a mesma condição que o 

personagem identificava nos personagens dos livros que lia na infância, nos leitores que 

encontra na faculdade e, inclusive, em si mesmo, em oposição à mãe, em casa. Ao se identificar 

a um estilo de vida cheio de regalias, Pedro, então, buscará se tornar um escritor, mesmo que 

não tenha o que se chama de talento para esse exercício: 
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Seu talento tinha a transparência de uma miragem, era uma lacuna que ele 

preenchia com palavras complicadamente escolhidas. Sua ambição era seu 

único valor, sua única moral, de fato. Criador de si mesmo por excelência, 

tinha de haver um lugar para Pedro neste mundo. E um lugar muito bom, alto, 

bem situado (idem, p. 121). 

 

 

Desse modo, sendo seu talento uma miragem, algo que parece existir e, no entanto, é 

apenas uma projeção imaginativa no vazio, a escrita do livro representará, para Pedro, o árduo 

exercício de construção de uma narrativa semelhante às que lia, a partir do domínio das 

ferramentas de escrita adquiridas na faculdade. Afinal, o personagem não dispõe, como já 

discutido, de uma imaginação fértil que possa ser traduzida em palavras próprias – ou, nas 

palavras do narrador, de um dom semelhante ao de Helena. Assim, o livro de contos que fica 

guardado na grandiosa biblioteca de Pedro 

 

 

tinha feições semelhantes às dos muitos e muitos livros que haviam 

entusiasmado Pedro desde a adolescência. Foi um modo intuitivo de provar, 

caso alguém duvidasse, que a partir de então ele fazia parte daquela família 

importante. As histórias e os personagens do seu livro não passavam de uma 

alusão a esse entusiasmo. Não tinham mesmo outra vida que não a de 

bajuladores daqueles seus novos parentes ricos (idem, p. 106). 

 

 

Ricos, importantes, bem situados, bem remunerados. É desse modo que são 

caracterizados os membros da família de que Pedro busca fazer parte por meio da escrita. A 

esses qualitativos, densamente presentes na narrativa, somam-se as abundantes expressões que 

também fazem alusão ao processo de ascensão social almejado pelo personagem: subir na vida, 

ocupar um lugar alto. A ideia de alcançar uma posição superior também está presente na relação 

do protagonista de “Os biógrafos de Albernaz” com a escrita. Ao ser convidado para escrever 

a biografia, o personagem enxerga em Rodrigo Albernaz um “homem que lhe proporcionava 

uma excelente oportunidade na carreira” (FIGUEIREDO, 2009, p. 13). Assim, o narrador relata 

a reação do biógrafo ao receber o convite: 

 

 

Lembrava-se do dia em que tinha recebido a proposta para escrever o livro. 

Uma euforia contida, a antevisão de um alvoroço de olhares, todos voltados 

para ele, olhares que o erguiam no espaço, um rebuliço difuso a que não 

arriscava dar um nome (...). Nestor aceitou a sorte e festejou naquela mesma 

noite num jantar com amigos. Não houve como impedir que pagasse a conta 

de todos, e com uma satisfação que não fazia justiça às paredes maltratadas 

do seu apartamento (idem). 
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Nota-se que o que garante ao personagem uma posição superior são os olhares que se 

voltam à sua figura. Há também uma contaminação da celebridade do biografado: o fato de ser 

Albernaz um escritor célebre permite a celebridade do biógrafo. Assim como Pedro, Nestor 

também compreende na figura do escritor certo destaque social. E gosta dessa ideia. Vale 

discutir as ambições de ambos tendo em vista as esferas de consagração por que passam esses 

personagens, principalmente Pedro, e também a dimensão ética de suas atitudes.  

 

2.2.1 Redes de consagração 

 

Embora as duas narrativas tenham estruturas diferentes, é possível encontrar pontos de 

contato entre ambas não só no que tange à caracterização dos personagens, mas também no que 

se refere às esferas de destaque do intelectual e ao valor de seu trabalho. Passa-se, nesse 

contexto, pelo ambiente universitário, pelo meio editorial, bem como pela divulgação literária 

e pela crítica, de forma que as trajetórias tanto de Pedro quanto de Nestor, tanto de Torres 

quanto de Helena, não podem ser dissociadas da atividade dessas instituições e da relação dos 

escritores com tal funcionamento. Não há forma melhor de introduzir essa ideia senão com um 

fragmento de “A última palavra”: 

 

 

os livros escritos e publicados, ou mesmo um livro ainda em projeto, ou 

apenas sonhado, serviam de salvo-conduto para alcançar algum destaque e 

alguma influência. Eram algo útil para obter certos benefícios, que, por mais 

vagos que fossem, dependiam da aprovação de gente, também, com algum  

tipo de destaque e de influência (FIGUEIREDO, 2006, p. 110).  

 

 

Conclui-se, assim, que Pedro compreende que não basta querer ser escritor. É preciso, 

em sua concepção, dispor de certas redes de contato para alcançar esse status. O ambiente 

universitário se mostra como um dos lugares ideais para se tecer essa rede: na universidade, 

Pedro conhece escritores e leitores; na pós-graduação, estreita seus contatos com docentes 

influentes e, graças a tais laços, garante tanto a aprovação em um concurso para professor 

quanto a publicação de seu primeiro livro. Em uma lógica semelhante, a ideia de publicar um 

livro de autoria de Helena parte de duas de suas colegas de faculdade que, depois de se 

formarem, passam a trabalhar em uma editora. Enfim, muitos são os elementos que demonstram 

que a consagração desses personagens é atravessada também pela construção de uma rede de 

contatos. 
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Nestor, por sua vez, recebe de um editor a encomenda da biografia. A narrativa de “Os 

biógrafos de Albernaz” não revela muito da carreira do protagonista. Sabe-se apenas que Nestor 

tem uma “convicção de profissional”, em oposição à voz atônita de Torres, chamado de 

“diletante quase gago” (FIGUEIREDO, 2009, p. 11). Assim, sabe-se que Nestor já tem 

formação em jornalismo, profissão comumente ligada à figura do escritor e que participa de sua 

consagração. Entende-se, também, que não se trata de um jornalista iniciante; mas também é 

possível concluir que, ao compreender que a biografia pode representar uma oportunidade na 

carreira, Nestor não goza também de grande fama. A caracterização do personagem se dá 

também pela sua relação com seu rival, embora – uma vez que a narrativa de “Os biógrafos de 

Albernaz” está diretamente ligada aos pensamentos e às ações do protagonista – a 

caracterização de Torres passe pelos julgamentos ansiosos e por certa arrogância do 

personagem. 

Desse modo, pouco se sabe de Torres, além das pressuposições assumidas pelo viés 

preconceituoso e apressado de Nestor, e ainda do medo que o personagem tem de ser eclipsado 

pelo colega de profissão. O que se destaca, nessa caracterização, é o fato de Torres ser uma 

pessoa com deficiência visual. Passando longe do politicamente correto, Nestor o denomina, 

então, de “Torres, o Cego”. Essa condição leva o personagem a concluir que talvez o livro de 

seu “oponente” ganhe maior acolhimento do público do que o seu, tendo em vista tanto a 

debilidade representada pela cegueira quanto a identificação possível com o biografado, 

também cego. Há ainda mais uma diferença entre ambos: enquanto Nestor dá início ao trabalho 

de biógrafo de Albernaz em virtude de uma encomenda, Torres nutre uma admiração sincera 

por seu personagem, fato que gera em Nestor “lampejos de fúria” e um sentimento de rancor. 

A empatia de Torres esbarra na objetividade pragmática de Nestor e esse contraste expõe formas 

absolutamente distintas de se relacionar com a escrita: assim como é possível observar com 

Pedro e Helena, em a “Última palavra”, parece haver um contraponto entre aquele que se 

relaciona com a literatura pelo que está a ela agregado e quem tem uma relação afetiva e 

emocional com a produção literária.   

No que se refere ao contexto do protagonista, o fato, por exemplo, de a biografia a ser 

escrita ter origem em uma encomenda por ocasião de uma efeméride chama a atenção para os 

imperativos do mercado editorial, que procura oferecer livros conforme a demanda e em um 

tempo acelerado, tendo sempre o lucro como objetivo final. Em virtude dessa pressão, da pressa 

e de sua ansiedade, Nestor revela-se irritado até com a morte das pessoas a serem entrevistadas, 

considerando, absurdamente, que a fatalidade é uma indelicadeza da pessoa morta. Assim, o 

interesse desse escritor está nas informações polêmicas, no ineditismo e no embate com aquilo 
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que enxerga como concorrência – uma posição que diz respeito não apenas a preferências 

individuais, mas também às injunções de um modelo editorial e de mercado. Para seguir, 

portanto, o objetivo de se destacar em seu meio, Nestor se enquadra em determinadas demandas 

e condutas, como se discutirá adiante. Pode-se dizer, ainda, que em ambas as narrativas o 

produto a ser valorizado não é só o livro, como também o próprio autor, em uma rede de 

relações de poder que ganha cada vez mais força no tempo presente. 

 

2.2.2 A ascensão social de Pedro: “as pessoas eram o caminho e também o veículo” 

 

A trajetória de Pedro expõe diversos dos elementos que compõem essa equação, uma vez 

que o personagem vê nas relações sociais uma forma de ascender ao lugar que almeja. Afinal, 

“sua premissa era a mais simples: uma pessoa sempre levava à outra. As pessoas eram o 

caminho e também o veículo, e elas deviam carregá-lo” (FIGUEIREDO, 2006, p. 125). Muitas 

são as reviravoltas que se apresentam nessa trilha. Vale, nesse sentido, listá-las. Inicialmente, o 

leitor consegue escrever seu livro, e, graças a seus contatos, tem o material publicado. Ao ter 

seu livro lançado, Pedro, conforme a imagem em que deseja se enquadrar, vai em busca das 

pessoas que possam divulgar o livro:  

  
 

fez-se notar por pessoas em cargos de influência, em instituições culturais e 

na imprensa; bajulou em voz baixa, nas dedicatórias e em bilhetes anexos aos 

exemplares que fez distribuir; almoçou e jantou com quem pôde. (...) Pelejou 

pessoalmente para ver algum comentário favorável na imprensa e para ser 

entrevistado em algum programa de tevê. Quando afinal leu esses comentários 

e se viu na tela transformado num fantasma público, Pedro acreditou em cada 

palavra que os outros lhe diziam e admirou-se com aquela reação favorável de 

pessoas que lhe eram estranhas. Chegou a esquecer que elas mal haviam lido 

o seu livro (idem, p. 123). 

 

 

Pedro, então, consegue se aproximar, aos poucos e com bastante esforço, daquele 

estereótipo de escritor que considera ideal. O que chama atenção no fragmento é o fato de o 

personagem ter alcançado esse lugar graças a muita bajulação e, no fim das contas, se ver 

elogiado por pessoas que mal haviam lido o seu livro. São recorrentes, em “A última palavra”, 

assim como em “Os biógrafos de Albernaz”, as observações a respeito de “ler e ser lido” – 

sempre na negativa: Pedro não é lido – e, em certo ponto da narrativa, deixa de ler. Isso porque, 

embora tenha sido aprovado no concurso para professor, Pedro desiste da vaga ao enxergar, nos 

professores que o cercam, certa “mímica de frustrações”, “pequenos vexames acumulados”, 

uma “penúria sem remédio” e um completo tédio (idem, p. 121). Convencido de que a renda de 
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um professor não é condizente com “a figura que ele projetava para si nos anos à frente” (idem, 

p. 122), o personagem passa, então, a estudar para concursos que visam ao preenchimento de 

“altos cargos da burocracia fiscal, legislativa e judiciária” (idem). 

Tendo sido aprovado em um desses concursos públicos e agora dispondo de todas as 

vantagens financeiras de funcionário de uma inspetoria “tão especializada e tão rara que seus 

funcionários não exageravam quando se viam como uma aristocracia” (idem, p. 124), Pedro 

não se satisfaz: movido pelo mote, constantemente repetido, de que “não estava satisfeito”, “era 

preciso querer mais”, “mesmo assim Pedro não se contentava”, consegue – por meio do mesmo 

esforço pessoal através de uma rede de contatos que vai desde agentes literários até o Ministério 

das Relações Exteriores –, publicar seu livro em outros países, obtém certo destaque. No 

entanto, tendo se tornado, no fim das contas, um burocrata, o personagem não consegue sequer 

ler os numerosos exemplares que acumula em sua biblioteca, ao lado de todos os novos objetos 

que pode ter. Pedro, pouco a pouco, se distancia da imagem do leitor, e também do escritor. 

O personagem tenta escrever um segundo livro, e até considera que não seria difícil 

publicá-lo, pois “mais de uma editora de tradição estava sob o alcance de seu círculo de 

influência, agora bem maior e mais coercitivo do que antes” (idem, p. 131). Em “clubes e 

associações de ricos” (idem), Pedro conhece empresários do ramo da comunicação. Nesse 

contexto, destaca-se que, fazendo parte, de fato, de uma elite, o personagem passa a dispor de 

um poder até mesmo coercitivo, ou seja, capaz de impor algo pela força. No entanto, mais uma 

vez, Pedro não está satisfeito. Morando em um bairro em que também moram vários escritores 

de sucesso,  ele  percebe que “não só havia perdido contato com os livros que lia – no mesmo 

instante em que sugava cada linha – como também perdera toda sintonia com as pessoas que se 

interessavam a sério pelo assunto” (idem, p. 132). Novamente, diante dessa constatação, o 

personagem se percebe insatisfeito. Assim, o narrador afirma: 

 

 

agora Pedro cismou de ser lido e admirado, de ser lembrado à luz limpa do 

que fosse lido – de ser apagado para renascer por inteiro na leitura e na 

releitura dos outros. Cismou de não se contentar com os frutos daquela outra 

leitura, não familiar a ele, em que não se lia nada. (132) 

 

 

Quando se imagina que o personagem vai buscar ser de fato um escritor e voltar ao 

ambiente literário de sua juventude, abandonando a imagem de empreendedor de sucesso, o 

conto constrói mais uma reviravolta em sua trama. Pedro não consegue escrever a narrativa que 

deseja, e compõe “um plano feito de febre e sofreguidão” (idem, p. 133): iria tentar se tornar 
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empresário do ramo editorial. Por meio de recursos desviados da inspetoria em um esquema de 

corrupção, pretende criar uma editora de livros e revistas e ainda uma rede de livrarias. A 

pretensão de ser dono de uma editora e de uma revista evidencia de forma definitiva a 

importância dessas instituições no processo de consagração do escritor. Pedro congrega, 

portanto, vários meios que historicamente têm sido importantes para o estabelecimento das 

redes de reconhecimento de escritores: a universidade; a mídia; os “salões” da elite; o mercado 

editorial. Assim, “por meio da força legítima dessas empresas e ao som da sua voz abalizada, 

Pedro contava transformar-se, enfim, e de dentro para fora, no escritor conceituado e 

reconhecido que no fundo sabia ser” (idem, p. 133-134). A ironia está no fato de Pedro entender 

que é um escritor mesmo sem conseguir ter seus leitores e tampouco dar continuidade à 

atividade de escrita. 

Há, nesse contexto, ainda mais um elemento que chama atenção: a ideia de que as 

empresas a serem criadas “poderiam contar com incentivos fiscais e financiamentos do 

governo, gerariam lucro e, a seu tempo, devolveriam o capital investido” (idem). O uso de 

verbas públicas e do poder Estatal para garantir privilégios particulares cuja origem está em 

esquemas de corrupção dialoga com uma das maiores questões contemporâneas no que se refere 

à concessão de incentivos fiscais. O teor crítico da representação do personagem está no fato 

de Pedro desejar abrir a empresa apenas para procurar realizar seus anseios de consagração: 

sendo o dono dos meios de comunicação, seria possível determinar o conteúdo a ser veiculado 

aos leitores e ainda obter lucro com isso. As vantagens, portanto, seriam completas. 

Mas como garantir a credibilidade do conteúdo a apresentar? É aí que o personagem se 

lembra de Helena. Afinal, ele quer um reconhecimento de qualidade que também é dado por 

poucos e é privilégio de poucos. Sem contato com a colega de faculdade por muito tempo, 

Pedro acompanha, apenas à distância, a trajetória de Helena como escritora. Se, com seu 

primeiro livro, a personagem não conseguira ganhar muito dinheiro, mas um lugar social de 

destaque, uma vez que 

 

 

a vendagem foi o que podia ser, nas circunstâncias. Apesar disso, de uma hora 

para outra Helena se tornara uma pessoa de prestígio num determinado meio. 

Um círculo reduzido, mas influente o bastante para permitir, com o tempo, 

que sua boa fama se alargasse. Era exatamente o tipo de prestígio a que Helena 

dizia dar valor (idem, p. 119), 

 

 

com o lançamento do segundo livro, Helena torna-se ainda mais consagrada: 
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De novo, o livro foi lido por poucos. Em geral, as livrarias nem mesmo tinham 

um exemplar para quem o procurasse. O romance na verdade não tinha sido 

feito para isso. Para o que quer que tivesse sido feito, aconteceu que ele não 

só caiu muito bem aos olhos do círculo onde Helena já era admirada e lida 

como acrescentou à autora elogios de tom mais grave, quase solene, na voz de 

personalidades que costumavam manter-se caladas (idem, p. 127). 

 

 

Os dois fragmentos, então, situariam a personagem no lugar de escritora que Pedro 

almeja ocupar, se não fosse pelo fato de a personagem ter conquistado apenas prestígio e pouco 

dinheiro. Destaca-se o fato de os livros de autoria de Helena serem lidos por poucos e não terem 

sido feitos para isso. Para que serve um livro, senão para ser lido? Do ponto de vista de Pedro, 

traduzido pelo narrador, parece servir para consagrar a escritora, e, por sua vez, para garantir 

vantagens a si próprio:  

 

 

Pedro, em seus planos, contava com Helena para um dos postos de direção da 

futura editora ou das revistas. Confiava na sua cultura, no seu ânimo 

infatigável e também no seu prestígio de elite. O talento de Helena, tão 

reconhecido, tão fora de discussão, havia de se refletir de algum modo num 

respeito geral pelas atividades da empresa. Em última análise, em um respeito 

pelo livro de Pedro, e também – por que não? – em algo mais vago e mais 

precioso que o mero respeito (idem, p. 134). 

 

 

Nota-se, inclusive, ideia de contaminação por associação. Considera-se neste trecho 

que, ao associar-se ao nome de Helena, o prestígio literário desta de alguma forma se transferiria 

para Pedro. O capital cultural de Helena leva Pedro a considerá-la parte daquilo que chama de 

elite, mesmo que saiba que a escritora não obteve uma boa vendagem de seus livros. Aliás, não 

obter boa vendagem dos livros parece ser uma das condições para se considerar boa literatura, 

já que tradicionalmente se faz essa associação com facilidade: livro que vende e é muito lido é 

baixa literatura. Na verdade, esses personagens reeditam a todo momento esses lugares-comuns 

e buscam ratificá-los. A despeito do sucesso de crítica de Helena, ao ir visitá-la com o intuito 

de expor seus planos empresariais e convidá-la para fazer parte da empresa no cargo de editora, 

o personagem a encontra em um prédio de muitos apartamentos, e em uma casa mofada e cheia 

de moscas. O fato de o prédio estar perto da linha do trem tende a localizá-lo em uma periferia. 

O narrador afirma: “era natural e até bom que ela fosse pobre – assim a proposta de Pedro se 

tornaria mais atraente, mais justa” (idem). Helena de fato aceita a proposta, e, no entanto, jamais 

ocupa o cargo de editora. A narrativa de “A última palavra” tem fim quando o esquema de 

desvio de verbas operado por Pedro é descoberto. O personagem sai impune, mas também não 

consegue abrir seu negócio editorial.  
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2.2.3 A (falta de) ética do escritor 

 

No artigo intitulado “Contos de Pedro: A literatura de Rubens Figueiredo e os universos 

da mesmice” (2007), Marília de Araujo Barcellos analisa brevemente a caracterização dos 

personagens de Pedro e Helena em “A última palavra”. Assim, a pesquisadora afirma que Pedro 

percebe em Helena “o talento, mas não a persistência ou a habilidade de conseguir a 

subsistência através da escrita” (BARCELLOS, 2007, p. 163). A autora constata ainda que, 

assim como em outras narrativas de Contos de Pedro, a partir da caracterização de Helena 

“novamente surge a mulher representada como aquela que encanta”. Daí a presença da 

personagem e sua escrita seriam indissociáveis (idem, p. 164). A partir das reflexões suscitadas 

por Barcellos, é possível destacar dois fatores que merecem atenção nesta discussão. 

O primeiro é a visão da mulher como uma presença encantadora, o que traduziria um 

modo caricato, ultrapassado e machista de enxergar a mulher. O segundo é o vínculo entre a 

garantia da subsistência pela escrita e as atitudes dos personagens. Os dois elementos estão 

conectados, na medida em que ambos se referem às possibilidades de consagração do escritor 

diante de um cenário social contemporâneo. Afinal, entre cinco personagens que representam 

intelectuais tematizados por Rubens Figueiredo nas duas narrativas – Pedro, Helena, Nestor, 

Torres e Albernaz, a ser apresentado adiante –, apenas um é mulher. Seria esse, então, um retrato 

do sistema editorial brasileiro? Pode-se considerar que sim, ao menos nas esferas de 

consagração literária, como afirma Regina Dalcastagnè no artigo já referido no capítulo 

introdutório a esta dissertação. 

Outros questionamentos são possíveis. Como afirma o narrador, no trecho citado, era 

natural que Helena fosse pobre. Por que natural?, pode-se indagar. Porque a personagem não 

se esforçou tanto quanto deveria ou porque, na condição de mulher, para conseguir enriquecer, 

Helena precisaria de uma persistência ainda maior que a de Pedro? O fato de o enriquecimento 

de Pedro se tratar de uma questão de persistência, pode, também, ser questionado, como já se 

discutiu amplamente nesta reflexão, sobretudo porque esse enriquecimento não se deve apenas 

a uma questão de persistência, mas à falta, também, de limites éticos do personagem. Afinal, a 

representação do personagem como uma figura ambiciosa que busca alcançar seus objetivos de 

qualquer forma leva a uma reflexão sobre o olhar meritocrático e as possibilidades de ascensão 

social – que, no caso de Pedro, parecem vir da infância, quando, graças ao seu contato com a 

leitura e às suas possibilidades tanto de estudo quanto de lazer, o personagem pode começar a 

traçar um plano de vida. 
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Pierre Bourdieu é um pesquisador que se volta, incessantemente, ao tema dos privilégios 

garantidos àqueles que dispõem de um tipo de conhecimento valorizado socialmente em nosso 

tempo. Ainda que essa discussão ganhe mais espaço no capítulo 2 desta dissertação, vale 

mencionar, aqui, as contribuições desse sociólogo francês no que se refere ao tema do sucesso, 

ao que se denomina normalmente como “ser bem-sucedido”. Em uma entrevista publicada no 

Brasil com o título “Um encontro na Radio Libertaire”, e incluída no livro Combates e utopias: 

os intelectuais num mundo em crise (2004), Bourdieu afirma que o acesso a determinadas 

instituições tem o efeito de vincular o sucesso à inteligência: 

  

 

Nas entrevistas realizadas para La misère du monde [A miséria do mundo], 

descobrimos que as pessoas de hoje, os pobres, não se sentem simplesmente 

infelizes, etc; eles se sentem “babacas”! Todo o sistema é feito para identificar 

o sucesso à inteligência: os start-up; a Internet etc. Há os inteligentes que têm 

acesso à ciência e os pobres “babacas” que estão desempregados. Se diz o 

tempo todo que é preciso ter títulos escolares para não ficar desempregado, o 

que não é falso! É estatisticamente verdadeiro, mas esses fatos absolutamente 

não implicam uma justificação da ordem estabelecida. (BOURDIEU, 2004, p. 

345.) 

 

 

Bourdieu observa um contexto em que certos sujeitos entendem que não alcançaram êxito 

econômico por não serem inteligentes. Os que têm acesso a uma educação formal, por outro 

lado, são, nas palavras do autor, venerados ingenuamente, pois são considerados inteligentes. 

Ao longo de sua obra, Bourdieu procura delinear os mecanismos que compõem essa estrutura 

social, analisando os lugares ocupados por aqueles que dispõem da possibilidade de ter acesso 

a uma formação intelectual. O que é preciso destacar, por ora, é que o fato de fazer parte de 

uma classe social que tem acesso a uma boa escolarização, à leitura, ao diploma, enfim, ao 

domínio das ferramentas intelectuais, também confere a esses personagens o acesso a algumas 

esferas sociais. Desconstrói-se, portanto, a ideia de que o esforço torna qualquer coisa possível, 

porque não se pode ignorar que há privilégios que tornam o esforço desnecessário. Ou seja, a 

certas pessoas, há posições que são garantidas já em sua origem social. É o caso de Pedro, por 

exemplo. 

Nesse contexto, há ainda mais um elemento que não pode ser deixado de lado: a relação 

entre mérito e limites éticos na construção das narrativas. Se, como já explanado, Pedro não 

poupa esforços para atingir seus objetivos, Nestor não é, tampouco, um exemplo de ética e 

moral. 

Na caracterização do protagonista de “Os biógrafos de Albernaz”, vale destacar que, 

embora a pesquisa de Nestor conte, primeiro, com um convite de um editor, e, ainda, com 
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financiamentos, “bolsas de fundações, adiantamentos, passagens aéreas, refeições” (idem, p. 

11), o jornalista considera a cegueira de Torres uma vantagem indecorosa, a ponto de qualificá-

la como falta de escrúpulos. Isso porque, ao invés de imaginar que Torres possa ter mais 

dificuldades para realizar as pesquisas e a escrita do livro, o personagem o considera como 

dotado de vantagens advindas do acaso, e não do esforço pessoal, conforme uma lógica 

meritocrática: 

 

 

Como não imaginar os expedientes ao alcance de Torres? Claro, aproveitava-

se de sua deficiência para inspirar pena e conseguir acesso a informações e a 

pessoas que, de outro modo, o deixariam esperando para sempre. E, após a 

publicação dos livros, ostentaria sua ausência de visão para chamar a atenção 

do público. Estava claro. (Idem) 

 

 

Retoma-se a questão do mérito já observada em “A última palavra”. Nos dois contos os 

protagonistas se arrogam merecedores das benesses alcançadas porque elas seriam resultado de 

empenho e trabalho, em contraste com a condição “natural” da escritora talentosa ou do 

biógrafo cego – que tiveram facilidades decorrentes de aspectos alheios ao árduo processo de 

conquista. Na contramão disso, aparece sutilmente indicado nas narrativas que aqueles que, a 

princípio, só podiam contar com o próprio esforço eram os verdadeiros beneficiados. O 

argumento do mérito, portanto, serve para dar legitimidade aos privilégios, uma vez que as 

vantagens próprias são consideradas decorrência do trabalho e as que seriam do outro 

representariam prerrogativas injustas. 

Contraditoriamente, apesar de sua experiência e do apoio que recebe do “editor rico”, o 

jornalista considera que o outro biógrafo é dotado de vantagens e de um “poder enorme” por 

viver sem a faculdade da visão, tema pelo qual se mostra obcecado ao longo do conto, nutrindo 

até mesmo certa inveja do personagem. Assim, de acordo com as redes de poder de que desfruta 

por ser um escritor experiente, bem como com a necessidade de se ver como alguém superior, 

Nestor procura segurança no fato de Torres ser um escritor iniciante. A imagem, portanto, que 

Nestor tem de Torres deriva ora de um desprezo, ora da exaltação de suas próprias qualidades 

em detrimento das de seu colega de profissão – o que revela, no fim das contas, uma 

insegurança, uma vontade desesperada de se distinguir dos demais. 

Desse modo, ao mostrar-se seguro de seu estilo de escrita, o jornalista despreza a 

“pieguice”, o “drama fácil” e o “sentimentalismo”, e, por isso, orgulha-se ao pensar em reservar 

pouco espaço em seu livro para a cegueira de Rodrigo Albernaz. Há aqui, portanto, uma 

estratégia de autovalorização associada ao estabelecimento de parâmetros de leitura e 
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valoração, a serem discutidos adiante. No entanto, para se destacar, Nestor considera inclusive 

a possibilidade de ignorar os princípios que estabeleceu para si mesmo, e dos quais tanto se 

orgulha, para explorar “o aspecto oftalmológico da história”, pois “não era hora de poupar 

munição nem de desperdiçar escrúpulos. Temia a ação de alguns desafetos na imprensa, se a 

superioridade do livro de Torres se mostrasse óbvia demais” (idem, p. 12). Trata-se, portanto, 

antes de mais nada de um confronto, de uma guerra, de uma disputa, em que o personagem 

considera uma ameaça a ação dos jornalistas com quem não tem um bom relacionamento – e 

não só dos jornalistas, mas de qualquer pessoa que puder representar um obstáculo a suas 

ambições. Torres, nesse contexto, parece ser um rival apenas aos olhos de Nestor, pois a 

narrativa permite que se entenda que esse personagem mantém uma postura amigável em 

relação ao jornalista. 

A caracterização de Torres é distante daquela conferida a Nestor. O personagem é traçado 

como uma pessoa simples, de “voz cândida”, que “chegou mesmo a ajudar Nestor” (idem) e 

disse admirar o “escritor famoso” (idem), mencionando alguns de seus artigos publicados em 

jornal. Além disso, a motivação de Torres ao tentar escrever o livro parece ter origem em sua 

admiração por Rodrigo Albernaz. Esse é um aspecto que se mostra fundamental ao enredo da 

narrativa: a empatia entre o biógrafo e o biografado. Enquanto Nestor deu início ao trabalho em 

virtude de uma encomenda e compreende Albernaz como “o homem que, afinal, lhe 

proporcionava uma excelente oportunidade na carreira” (idem, p. 13), Torres nutre o que se 

parece, para o protagonista, com uma admiração sincera por seu personagem. 

A admiração de Torres por Albernaz traz à tona também uma primeira caracterização do 

personagem biografado. Albernaz é um personagem importante a esta análise por representar 

não apenas um escritor consagrado, mas um escritor consagrado a ponto de se tornar um 

personagem sobre o qual outros escritores escrevem. Nesse sentido, sua caracterização 

apresenta, incialmente, alguém que despertaria um “respeito compulsório de todo intelectual” 

(idem, p. 12). Antes de descrever a sua área de atuação, o narrador, envolvido nos devaneios de 

Torres, afirma que se trata de “uma das personalidades mais citadas, e elogiá-lo era uma regra” 

(idem, p. 13). É relevante o emprego do termo “personalidade”, por ampliar a importância de 

Albernaz para um culto à sua pessoa, e – mais uma vez, como já discutido neste capítulo – não 

à sua obra, sem deixar claro qual era o trabalho pelo qual o personagem se consagrou. Assim, 

em um segundo momento o narrador refere-se também às aulas e conferências lecionadas pelo 

biografado e vasculhadas por Nestor, e o denomina de “herói” e “morto célebre” ao afirmar, de 

forma talvez sarcástica, que “não há nada tão capaz de turvar a figura de um homem vivo quanto 

a sombra de um morto célebre” (idem, p. 12) – referindo-se ao turbilhão de emoções que domina 
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Nestor, e que, de certa forma, pode ser comparado com uma espécie de cegueira. A imagem de 

Albernaz ganhará outros contornos conforme o desenvolvimento do conto. 

Esses novos contornos têm a ver com um encontro entre os dois personagens. Conforme 

apresenta o angustiante e frenético processo de escrita de Nestor – o qual abriu mão de seus 

dias de lazer, comicamente planejados, diante da pressa em finalizar seu livro –, o narrador se 

refere à ansiedade que o jornalista sente em relação a ter contato com Torres. Quando ambos 

marcam uma visita cordial, Nestor, aos poucos, entende que poderia estar diante de uma 

“informação dissonante da monotonia de integridade e honra” (idem, p. 16) que seria a vida de 

seu personagem. Isso se dá após uma troca de lembranças, no que o narrador chama de 

“coreografia de boas maneiras” (idem, p. 18). Ao presentear o “concorrente” com uma revista 

que divulga fotos do segundo casamento de Albernaz, Nestor é presenteado com catálogos que 

reúnem pinturas da autoria do famoso professor. Vale ressaltar aqui o que podem representar 

tais artigos: enquanto a revista, que traz retratos de “personalidades”, diz respeito à exposição 

da vida pessoal de Albernaz – lembrando publicações voltadas apenas à vida íntima de 

celebridades –, os catálogos revelam também ao leitor que, além de intelectual e professor 

amplamente respeitado, Albernaz era pintor de sucesso. Relevante também é o fato de a revista 

ser do interesse de Nestor – personagem mais ligado à imagem do que a outros atributos, como 

se expôs anteriormente –, enquanto Torres oferece um material relacionado à vida profissional 

de Albernaz. 

É em um dos catálogos que recebeu de Torres que Nestor encontra dados polêmicos a 

respeito de seu personagem. Dobrados entre as páginas da publicação estão documentos que 

revelam que Albernaz teria plagiado uma de suas alunas na época em que era professor de pós-

graduação. O plágio foi descoberto pela autora, e Albernaz teria tentado resolver a situação por 

conta própria, sem prejudicar-se: 

 

 

Questionado em particular pela aluna, desculpou-se e ofereceu em troca seu 

apoio para ela ingressar e fazer carreira na universidade. Ela aceitou, cumpriu 

a prometida carreira, e, segundo os documentos, terminou por se aposentar 

normalmente (idem, p. 19). 

 

 

A descoberta de que Albernaz teria plagiado a aluna e então, para se redimir, teria lhe 

garantido uma vaga na universidade, está, para Nestor, carregada de “fagulhas de escândalo”. 

Essa nova informação “bastava como garantia de impacto e repercussão para o futuro livro” 

(idem). Merece atenção o episódio que evidencia a troca de favores no ambiente universitário 

como meio de ascensão da aluna e de garantia da manutenção do prestígio de um professor. 
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Além do meio editorial, e das galerias e museus, a universidade se mostra, mais uma vez, como 

instituição que também confere prestígio aos intelectuais, e, por sua vez, favorece??? a trocas 

de favores e privilégios. Nota-se a repetição do tema em “A última palavra”, como já discutido: 

Pedro teria conseguido a aprovação no concurso para professor também graças a uma troca de 

favores. Os personagens, portanto, estariam de alguma forma vinculados a instituições que, 

como a academia, se sustentam em redes de contatos e processos de legitimação que, muitas 

vezes, trazem consigo uma série de atitudes antiéticas e questionáveis. 

Em sua empolgação com a descoberta de um fato que pode dar visibilidade a seu livro, 

Nestor prefere montar, como é conveniente às suas ambições, uma argumentação em favor de 

considerar que Torres teria lhe passado os documentos propositalmente. A argumentação 

construída tenta justificar moralmente a atitude de Nestor, mas é uma justificativa que o 

personagem constrói para si mesmo. Nesse sentido o protagonista de “Os biógrafos de 

Albernaz” diferencia-se de Pedro – que não tenta em nenhum momento conferir verniz ético à 

sua conduta. Entretanto, ainda que intimamente Nestor se pergunte se deveria comentar sobre 

o assunto, esse vestígio ético é rapidamente abafado pela constatação de que os documentos 

confeririam uma nova cara ao seu trabalho. Assim, na imaginação tendenciosa do jornalista, 

desenvolvida para atender às próprias ambições, Torres, movido por um sentimento de lealdade 

em relação a Rodrigo Albernaz, não teria a coragem de divulgar a informação. Conforme o 

Nestor se força a imaginar, 

 

 

seu pacto era com um homem morto, com uma vida completa, sem espaços 

em branco, uma vida que se podia pôr em ordem e narrar em linha reta. Era o 

Albernaz morto e não algum outro, uma forma espúria que começaria a viver 

agora, com um novo caráter. (...) Mas em seu livro só o seu Rodrigo Albernaz 

cumpriria a sua sina de dignidade e mito (idem, p. 19-20). 
 

 

Assim, a revelação do segredo daria origem, nas palavras do narrador, a “um novo 

Albernaz”, não mais um herói. Ansioso e agora com um novo fôlego, o jornalista passa a nutrir 

até mesmo “certa admiração” pelo biografado (idem, p. 20). É possível compreender que essa 

afirmação busca reforçar o caráter negativo da representação de Nestor, uma vez que a 

aproximação e a identificação entre os dois teria origem na descoberta de uma falha de caráter 

de Albernaz, em oposição a uma vida indefectível. 

Torna-se válido tecer uma discussão sobre a construção de alguns aspectos da 

representação de Torres e Nestor e sua relação, por sua vez, com Pedro e Helena. Ao 

considerarmos que se nota, nos protagonistas, a opção por certas atitudes e certos valores 
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questionáveis, seria possível concluir que Torres e Helena representariam intelectuais ideais em 

termos éticos? Considerando-se que Torres e Helena sejam sinceramente desinteressados, 

haveria uma oposição claramente identificável no plano das pretensões e atitudes. Por outro 

lado, talvez seja plausível pensar Nestor também como o escritor sujeito a regras de mercado 

que definem sua sobrevivência. Afinal, a presença do rancor e da vergonha também encerra a 

possibilidade de que Nestor se sinta frustrado ao escrever sobre alguém que não é de seu 

interesse, embora abrace a oportunidade de forma intensa e com afinco. Pedro também, por sua 

vez, considera que tem o direito de ser um escritor de sucesso, uma vez que fez todos os esforços 

para conseguir alcançar esse status. No final das contas, o que estaria em jogo seria uma reflexão 

sobre dois aspectos: o primeiro um modelo de mercado editorial que exigiria certa celebridade 

para o escritor que desejasse manter-se ativo; o segundo são os limites da relação entre ética, 

mérito pessoal e contexto social para que se atinja tal lugar. Ainda que Pedro e Nestor tenham 

trajetórias diferentes, o efeito que Rubens Figueiredo alcança na construção desses personagens 

é o de aproximação pela semelhança. O efeito final é o de questionamento do lugar do escritor, 

portanto, no que se refere à ética, à distinção social, ao valor do seu trabalho. 

Assim, é possível concluir que as narrativas expõem o processo de consagração dos 

escritores em complexidade: pois não basta a Helena o dom; a Pedro, parecem bastar os 

contatos, mas, em seu íntimo, o personagem não se mostra satisfeito. Nestor aparece, nesse 

sentido, como o escritor que conseguiria alinhar os dois aspectos, embora abandone a ética para 

se consagrar. O que sobressai, afinal, da representação de todos esses personagens é um certo 

aspecto negativo em sua representação: Helena e Pedro deixam de ler e se afastam cada vez 

mais do lugar de escritores; Nestor consegue ocupar um lugar de consagração, mas isso ocorre 

à custa de descobertas de outro escritor, das quais o personagem se apropria. Torres, por sua 

vez, como um escritor desconhecido e que não está inserido nas redes de contato e divulgação, 

dificilmente terá leitores. Há, certamente, um desconforto em todas essas construções. O 

tratamento que o autor confere a esses personagens é, sem dúvida, o de questionamento de seu 

lugar em meio a um complexo sistema de consagração, no qual há muitos fatores envolvidos: 

sua consagração não depende apenas de suas atitudes. Por mais que Pedro acredite nisso, o 

lugar ocupado por Helena e Nestor colocam em questão essa ideia, uma vez que, se ambos não 

dispõem das mesmas vantagens que os demais personagens, e, principalmente, não dispõem 

dos mecanismos de acesso a uma rede de consagração, dificilmente ocuparão o mesmo lugar 

que os outros dois escritores.  

Para concluir essa discussão, há ainda um aspecto a ser analisado: o valor dos livros 

escritos pelos personagens.  
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2.3 O LIVRO 

 

O livro de Nestor de fato alcança o sucesso almejado: após o lançamento, “os protestos 

da família de Albernaz e um confuso processo na justiça vieram no momento exato, como um 

coro que fez o livro subir ao céu” (idem, p. 20). Subir ao céu pode ser entendido como o 

equivalente a alcançar boas vendas, em uma inversão da imagem tradicional de céu, ligado, 

conforme os padrões cristãos, à calma angelical, bem como a certo decoro associado a valores 

morais. Trata-se, aqui, do oposto: a ascensão se daria em decorrência da necessidade de 

escândalo, de barulho, que se traduziriam em maiores vendas, e, logo, maior lucro, junto da 

promoção do autor. Em uma crítica ao sistema editorial brasileiro contemporâneo, o conto traça 

também uma caricatura não só do processo de produção, mas também da recepção do livro, o 

qual é considerado objeto de consumo, mercadoria, e não fonte de conhecimento: 

 

 

As sete páginas que continham a narração do furto dos pobres parágrafos 

eximiam muitos da obrigação de ler o livro, mas não de comprá-lo nem de 

falar sobre ele. Difundiam perplexidade, liberavam o gosto da maledicência 

reprimida. (idem, p. 21) 

 

 

Assim, o “golpe sentimental e publicitário” que se esperava de Torres é, ao fim das contas, 

obra de Nestor, algo possível graças a um contexto em que há leitores que não leem. É relevante 

para este trabalho notar o poder que Rubens Figueiredo reconhece na figura do escritor – 

quando inserido em uma rede de influências –, bem como no livro publicado. Isso porque, a 

partir do momento em que as informações controversas se tornam públicas, haveria agora um 

“velho” e um “novo Albernaz”, separados pela divulgação de um plágio. A biografia de 

Albernaz teria criado, segundo a narrativa, “duas vidas separadas, uma para o passado, outra 

para o futuro” (idem, p. 22). Nesse contexto, o livro de Torres, após seu lançamento, seria 

classificado como “obra superada”, uma vez que “nada trazia que destoasse dos conhecidos 

louvores – a efígie fora de circulação do velho Albernaz, morto duas vezes” (idem). O que está 

em pauta nesse trecho é o fato de a sociedade contemporânea alimentar-se constantemente de 

novas histórias que, ao invés de complementarem as anteriores, ou estabelecerem relações com 

as demais, funcionam como constantes rupturas em relação a um “passado” já considerado 

obsoleto. Desse modo, toda uma trajetória de vida e uma carreira consolidada dariam lugar a 

uma nova imagem, fornecida por apenas um fato, uma novidade. 
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A biografia se aproxima da revista de celebridades mencionada anteriormente no conto, 

uma vez que sua importância fica reduzida às sete páginas polêmicas – a extensão de uma 

matéria jornalística. Nota-se, portanto, que a narrativa de “Os biógrafos de Albernaz” traz à 

tona uma crítica a esse tipo de publicação – e, sobretudo, ao fato de o material não ser lido em 

sua totalidade. Apesar disso, destaca-se o fato de haver no livro “virtudes incomuns” que “não 

escaparam ao exame de comentaristas mais sérios” (idem, p. 21). É possível identificar, nesse 

contexto, dois tipos de leitores: de um lado, os que “leem sem ler”, assim como os colegas de 

Pedro, apresentados no primeiro tópico deste capítulo; de outro, os comentaristas “sérios”. Aos 

dois grupos corresponderia a construção da imagem de Nestor  como  “pessoa famosa”, que, 

em decorrência do destaque que a biografia obteve ao ser lançada, “acumulava propostas e 

ofertas de trabalho, sem saber até que ponto provinham de seu livro ou das sete páginas cedidas 

pelo Cego” (idem, p. 21). Entretanto, ao segundo grupo caberia, talvez, a consagração de Nestor 

como escritor talentoso, cuja escrita tem também um valor formal, estilístico, diferentemente 

de Torres, que, à visão do protagonista, não domina um estilo interessante de escrita e não foi 

capaz de aproveitar as importantes informações que descobriu em sua pesquisa.  

Mesmo que tenha se recusado a ler na íntegra a biografia escrita por Torres, Nestor não 

deixa de se surpreender com a pesquisa realizada por seu “concorrente”, bem mais ampla que 

a sua, feita às pressas e em meio a muita ansiedade. Mas, em sua necessidade de se considerar 

superior a quem o cerca, o personagem fica “satisfeito ao encontrar os lugares-comuns do estilo 

e ao confirmar a ingenuidade de Torres por deixar tão mal explorados assuntos interessantes e 

que ele mesmo desconhecia” (idem, p. 22). O estilo serviria, então, como elemento de distinção 

entre ambos, a atestar a suposta superioridade de Nestor. Ao que se chama, na narrativa, de 

ingenuidade de Torres, se oporia a malícia de Nestor. A ingenuidade estaria relacionada a um 

desconhecimento dos meandros da profissão, enquanto a malícia, ao domínio de técnicas e 

procedimentos que podem ser obtidos pela profissionalização. Esse domínio torna possível, por 

sua vez, que o personagem obtenha o sucesso – compreendido como fama e dinheiro.  

Interessado na qualidade da pesquisa realizada por Torres, e ainda encontrando, em tese, 

uma forma de recompensá-lo pelas informações cedidas, Nestor propõe que os dois, juntos, 

escrevam um novo livro, unindo seu “sucesso” às informações obtidas por Torres. Tal obra 

seria mais “fácil de fazer” (idem) e ainda garantiria “lucros” e “benefícios” a ambos (idem). 

Além disso, Nestor, sobretudo “estava convencido de que o Cego possuía outras informações 

importantes, ali, naquele apartamento” (idem). O que chama a atenção nesse trecho é a ideia de 

que a fama do jornalista serviria como moeda de troca, como elemento que o valoriza e que 

poderia gerar dinheiro fácil. Paralelamente à fama estão as informações, também 
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mercantilizadas, pois, a partir da descoberta de fatos desconhecidos, Nestor deseja lançar mais 

um livro sobre o mesmo tema – obviamente, apenas para ganhar mais dinheiro. O que não se 

destaca é o mérito de Torres, que, a despeito de suas limitações, conseguiu obter informações 

sobre Albernaz que não chegaram ao conhecimento de Nestor. 

Há, então, semelhanças nas relações de interesse estabelecidas entre os personagens dos 

dois contos. Isso porque ambos compreendem que podem fazer uso do conhecimento dos 

colegas de profissão para alcançar seus objetivos – e vale destacar que esses colegas se 

encontram em uma posição de menor destaque ou em uma situação financeira pior, o que pode 

forçá-los a aceitar as propostas, ainda que sejam propostas injustas. Destaca-se, portanto, um 

complexo jogo de poder representado nessas tramas. Se Nestor procura Torres para se 

aproveitar das pesquisas e descobertas que o personagem pode ter obtido, Pedro procura Helena 

porque considera que seu nome dará credibilidade à editora que pretende abrir. 

Notam-se, desse modo, certos critérios que conferem um valor estético ao trabalho de 

Helena, mas, como discutido, esse valor, que passa pelo reconhecimento, inicialmente, dos 

pares de Helena na faculdade, e, depois, da crítica literária, não se traduz em retorno financeiro, 

ou seja, em um valor de mercado, valor de venda. Há, também, referenciais que conferem uma 

qualidade literária, conforme os critérios correntes da crítica, ao livro de Nestor, mas esses 

ficam em segundo plano diante do escândalo das sete páginas. Por outro lado, os livros de Pedro 

e de Nestor passam ao largo de tais critérios em função de sua falta de originalidade.  

Onde está o valor de um livro? Como se vê, os personagens das duas narrativas 

analisadas entendem que o valor não se refere apenas a um elemento. O valor pode estar na 

forma do texto, no modo como sua construção se apresenta; pode estar na originalidade do 

tema; pode estar no nome do autor. O que predomina, de qualquer forma, nos textos literários 

analisados, é como esses elementos se relacionam com o valor de troca, o valor de mercado, ou 

seja, o lucro que vai gerar ao escritor e à editora. As reflexões que Michael Löwy apresenta no 

artigo “Por uma cultura da solidariedade e da esperança”, publicado também no livro Combates 

e utopias (2004), articulam-se com a imagem do livro como mercadoria que predomina no olhar 

desses personagens: 

 

A mercantilização, na etapa do capitalismo neoliberal, não significa apenas 

que a cultura se torna uma mercadoria como as outras. Ela esvazia os produtos 

culturais de seu conteúdo humano, de suas qualidades artísticas ou sociais, que 

são dissolvidas no puro valor de troca, isto é, em quantidades monetárias. A 

lógica da mercantilização é perfeitamente indiferente ao valor cultural 

intrínseco – ou a ausência de valor – dos produtos simbólicos: seu único e 

exclusivo interesse – que não conhece trégua nem pausa – é a rentabilidade de 
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suas mercadorias, a conquista de maiores partes de mercado, a acumulação do 

capital (Löwy, 2004, p. 374). 

 

 

Os personagens não dão importância aos outros critérios de valor mencionados por 

Löwy – o valor cultural, o valor filosófico, o valor ético. Estes passam longe das ambições dos 

escritores. O valor de mercadoria destacado no fragmento tem uma importância fundamental 

nesta análise, mas é importante ressaltar que, no caso dos personagens analisados, esse valor se 

traduz não apenas em lucro, mas, principalmente, em status social – o que, de certa forma, 

garante vantagens econômicas de logo prazo, como discutido ao longo deste capítulo. Nota-se, 

portanto, que os livros de Nestor, Torres, Helena e Pedro se inserem em um complexo sistema 

de valoração. Destaca-se, inicialmente, a autoria do material – autoria que, por sua vez, tem 

relação com uma rede de formação e consagração dos escritores. Outro elemento que vale ser 

mencionado é o tema dos livros: no caso de Nestor e Torres, trata-se de uma biografia de um 

intelectual altamente respeitado, que atuou como professor e também como pintor – o que leva 

Nestor a considerar a narrativa “uma nova cerimônia num culto já tradicional” (idem, p. 13). 

Nota-se, também, uma preocupação relacionada ao estilo do material, a aspectos formais da 

escrita: Helena torna-se consagrada por seus livros apresentarem uma escrita caracterizada pelo 

narrador como coesa e incisiva (FIGUEIREDO, 2006, p. 127), por seus parágrafos serem 

compostos por frases de uma “cadência irresistível, harmônica no início, dissonante no fim” 

(idem, p. 139). Nestor, por sua vez, despreza a pieguice, o sentimentalismo, o drama, a 

crueldade, “orgulhando-se ao lembrar que nos planos do seu livro havia bem pouco espaço 

reservado para o assunto” (idem, p. 19). No entanto, outro aspecto leva o personagem a 

abandonar o que chama de escrúpulos: a necessidade de ineditismo do material apresentado – 

pois, se Nestor se mostra angustiado, é porque teme que Torres finalize o livro antes e que 

apresente informações mais relevantes que as suas. Assim, ao se deparar com as informações 

polêmicas e com a possibilidade de questionar a integridade do seu personagem, Nestor 

vislumbra a sua chance de sucesso.  

No que se refere ao processo de valoração do livro, Eneida Maria de Souza oferece 

reflexões que complementam as discussões desenvolvidas neste capítulo. No artigo intitulado 

“Mais vale um gosto que seis vinténs”, a autora discute a relação entre gosto e valor econômico 

da obra de arte. O fundamental nessa discussão é o fato de, segundo a autora, o que se chama 

de gosto ser entendido como escolha pessoal, enquanto, na verdade, se trata de algo 

determinado histórica e socialmente. Há, portanto, critérios de qualidade e verdades canônicas 

segundo os quais é possível classificar algo como bom ou ruim. Em suas palavras:  
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No caso do discurso literário, o valor estético a ele conferido pode se pautar 

por critérios de qualidade intrínseca ou por verdades canônicas, assim como 

pela recusa de um vínculo com a própria rede de construção simbólica que 

atua nos julgamentos de valor (SOUZA, 2002, p. 185). 

 

 

Assim, Eneida desloca a ideia do gosto da esfera individual, para situá-la no âmbito 

coletivo: 

 

 

Não é de se estranhar que até hoje a literatura seja ainda considerada reduto 

do prazer e da fruição estética, existindo como discurso autônomo e isolado 

das configurações históricas que a compõem. (...) Ignorar as mediações e 

reforçar expressões do senso comum como “gosto não se discute” ou “cada 

um tem um gosto que o arrasta”, deslocam o foco de atenção para uma escolha 

particular, no lugar de considerá-la como efeito de um saber produzido por 

representações discursivas veiculadas por distintos meios de comunicação 

(idem). 

 

 

Não é, portanto, possível compreender a literatura como esfera isolada ou autônoma; o 

discurso literário é fruto de seu contexto de produção, estando vinculado a seu meio e à sua 

circulação, que determinam sua qualidade. O processo de valoração do livro corresponde a uma 

produção social que abrange um complexo sistema, e não compete apenas à esfera do gosto de 

um leitor ou de outro, tampouco a um ou outro autor. Eneida de Souza se vale de dois exemplos 

para ilustrar essa ideia, e, sobretudo, da relação entre valor do livro e mercado (idem). O 

primeiro está em uma produção literária de Autran Dourado; o segundo está em Borges. 

No conto “Os mínimos carapinas do nada”, publicado em Violetas e caracóis (1987), 

Eneida identifica a proposta de uma outra representação da arte. Na narrativa, Autran Dourado 

apresenta, segundo Eneida, protagonistas que se comportam como “verdadeiros representantes 

da ausência de preocupação com o tempo e sua utilidade” (SOUZA, 2002, p. 186). Esses artistas 

teriam como objetivo principal produzir objetos artísticos que não poderiam ser vendidos: suas 

atenções se voltariam apenas à madeira e ao canivete, e o que seria produzido não seria um 

carrinho de brinquedo ou uma colher de pau, e sim apenas aparas em formato de caracol, 

destinadas a se perder com o vento – ou seja: esses artistas produzem o nada. Essa produção, 

por sua vez, se daria em lugares públicos, e teria lugar na medida em que os produtores 

contariam e escutariam histórias sobre os demais habitantes da cidade. O protagonista, vovô 

Tomé, seria o que a autora chama de “perito na arte dos caracóis”, assim descrita: 
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O ritual usado nesse ofício constava da participação silenciosa do artífice 

durante os comentários sobre pessoas da cidade, aparando pacientemente um 

pedaço de madeira até chegar ao seu final, sem a preocupação de extrair daí 

um objeto concretamente palpável. Ao contrário, o que mais se desejava era 

conseguir as aparas finissimamente enrodilhadas que caíam pelo chão sob a 

forma de caracóis. Afeiçoado ao absoluto e ao vazio, Vovô Tomé representa 

o grupo dos “divinos e luminosos, aristocráticos artífices do absurdo. Eram 

como poetas puros, narradores perfeitos, cepilhando e polindo as vazias 

estruturas do nada”. Nas palavras do narrador, “a terceira categoria era o 

último estágio para se atingir a sabedoria e a salvação”. (idem, p. 187) 

 

 

As contribuições de Eneida servem para apontar para o que se constitui como um processo 

de valoração não do objeto, mas do artista. Embora a autora enalteça a importância do nada a 

ser produzido pelos personagens, e, logo, da ausência de critérios econômicos de compra e 

venda dos objetos artísticos nesse contexto, sobressai a hierarquia social dos artistas, entendidos 

como peritos de um ritual, e, ainda, de divinos, luminosos, aristocráticos, poetas puros, 

narradores perfeitos. Ainda que não se traduza em valores econômicos, esse trabalho tem um 

valor social – e tem origem em um contexto social bem delimitado. A autora não cita, mas 

Autran Dourado localiza de forma exata o lugar desses artistas:  

 

 

não há dúvida que o elogio é uma forma sublimada de remuneração e só se 

remunera operário, o que nem de longe se podia dizer deles (se ofendiam) que 

nunca pegaram no pesado. Eles e seus ancestrais, patriarcas absolutos, sempre 

estiveram do lado do cabo do chicote (DOURADO, 1987, p. 53). 

 

 

Não aceitar pagamento por tais trabalhos constitui-se como um privilégio dos carapinas, 

portanto: não aceitam pagamento porque não precisam desse dinheiro, afinal. O valor desse 

trabalho talvez esteja, então, no fato de poder exercê-lo. A presença do comentário sobre estar 

do lado do cabo do chicote atribui a essa desocupação o caráter aristocrático assumido por essa 

parcela da população de uma sociedade rural. Todavia, esse não é o foco da autora, que está 

interessada no processo de atribuição de valor ao produto artístico – ou, nesse caso, o que chama 

de uma “posição ética voltada para o exercício de prazer em torno do nada”, ou ao “valor 

intrínseco” da conversa fiada (SOUZA, 2002, p. 188). Entretanto, entende-se, neste trabalho, 

que a atribuição do valor de alguma coisa está intrinsecamente associada ao lugar social dos 

sujeitos ligados à sua produção, à sua circulação e à sua promoção. Esses lugares mudam na 

medida em que se transforma seu contexto histórico. Assim, se os protagonistas de Autran 

Dourado são valorizados por poderem não fazer nada em um cenário bucólico, o que dizer dos 

personagens escritores tematizados por Rubens Figueiredo com seu caráter midiático e 
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aspiração por celebridade? Trata-se, apenas, de uma mudança de cenário. Se Autran Dourado 

valorizava o espaço rural brasileiro, os escritores tematizados por Rubens Figueiredo se inserem 

em um cenário de globalização neoliberal em que se destaca um exibicionismo midiático.  

O escritor célebre, por sua vez, está presente na referência que Eneida de Souza faz à obra 

de Borges. A autora faz uso de registros de compra e venda de materiais de autoria do escritor 

argentino para debater aspectos ligados ao valor da obra. Assim, apresenta-se o exemplo das 

tentativas de roubo ou cópia dos manuscritos do aleph: segundo a pesquisadora, dois críticos 

foram à procura de Estela Canto, detentora do original, com o objetivo de ter acesso ao material. 

Esses críticos estariam, nas palavras da autora, “impelidos pelo desejo de possuir ou de decifrar, 

não mais a escrita do conto, mas a do autor. Substitui-se o símbolo pela coisa” (idem, p. 190). 

Assim, a autenticidade conferiria à escritura o valor de “mercadoria que vale ouro” (idem) por 

sua raridade e pela autenticidade: 

 

 

Se o manuscrito do aleph adquiriu valor de mercado e entrou em concorrência 

com outros objetos, é por ter se transformado em objeto artístico e conter a 

assinatura do escritor, de alta cotação no mercado literário. O fato de o 

manuscrito ter peso de ouro se justifica ainda pela sua raridade, uma vez que 

os rascunhos de Borges desapareceram à medida que foi ditando os textos para 

os outros (idem, p. 191). 

 

 

Ressalta-se ainda o fato de esse material ser altamente cotado não só na América Latina, 

lugar de origem do escritor, mas em um “salão sofisticado” de Nova York (idem). Segundo 

Eneida, há um aspecto positivo nesse contexto: o fato de a literatura de países periféricos ser 

valorizada no que denomina como bolsa de valores global. A partir disso, a autora afirma: 

 

 

A escolha por uma poética do mais pobre, uma poética do menos, tem 

conseguido driblar a ostentação e a epicidade da indústria cultural dos mais 

ricos. Mas nesse panorama atual, resta a pergunta se ainda vale mais um gosto 

que seis vinténs, ou se ficaremos sempre à mercê do valor imposto pelas 

transações fiduciárias que reverte em lucro os resíduos culturais deixados 

pelas narrativas das margens (idem, p. 193). 

 

 

À visão do que foi discutido até aqui, a força da formação do gosto está, no meio 

literário, sobreposta ao valor dos vinténs, sendo impossível separá-los. Eneida aponta, ao se 

referir ao caráter mercantil das cópias do aleph, para a importância do crítico literário nessa 

situação. Ao buscar a assinatura do autor, em detrimento do texto escrito, o crítico participa, 

mais uma vez, do processo de valoração do material. Como se discutiu ao longo de todo este 
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capítulo, esse não é um processo simples. Pelo contrário, inúmeros são os fatores envolvidos 

nessa consagração. De acordo com as reflexões levantadas nesta discussão, Rubens Figueiredo 

sem dúvida opera em sua ficção um questionamento a respeito desse lugar de valor do escritor, 

da literatura, do livro, e, também, do crítico.  
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3 REPRESENTAÇÕES DO CRÍTICO DE ARTE EM BARCO A SECO 

 

Como descrever Barco a seco? Como encontrar um caminho em meio às tantas voltas 

que a narrativa propõe; como escolher que direção seguir diante da incerteza que os capítulos 

constroem, ao ora estabelecer uma relação de negação de si mesmos, ora revelar uma nova pista 

que complementa uma ideia já abandonada? Nesse trânsito incerto por percursos que geram 

mais perguntas do que soluções, cabe abraçar a proposta de Rubens Figueiredo e abarcar outras 

possibilidades de leitura. A esta discussão não cabe procurar um sentido único para a obra ou 

uma conclusão inequívoca; ao contrário, ao longo da discussão principal – a da construção do 

personagem do crítico de arte – vale até mesmo incorporar a dúvida e tomá-la como uma das 

possibilidades da análise, abrindo espaço para as lacunas que os fragmentos deixam entrever.  

Lançado em 2001, Barco a seco revela, junto às muitas interrogações que se apresentam 

entre seus fragmentos, um crítico de arte que parece ter muitas certezas. Esse narrador obstinado 

– e nada confiável – apresenta ao leitor o assunto em que se tornou especialista: Emilio Vega, 

cuja importância Gaspar Dias, o crítico, busca, persistente e minuciosamente, sempre endossar. 

Capítulo a capítulo, são discutidas a vida e a obra desse pintor, às quais, como perito, Gaspar 

demonstra se dedicar com rigor. Ao longo do desenvolvimento do romance é possível perceber 

que a assertividade inerente ao trabalho de Gaspar, entretanto, está permeada por dúvidas e 

contradições. Embora busque provar seu ponto de vista, o personagem pouco a pouco se desdiz, 

encontra contrapontos, se depara com equívocos. Na estrutura do romance, esses elementos 

aparecem entrecruzados, cabendo ao leitor perceber o que se esconde por trás das certezas de 

Gaspar. Nesse contexto, as incertezas que sobressaem na leitura do romance decorrem de alguns 

fatores: estrangeiro e solitário, Vega não parece ter deixado um testemunho confiável sobre sua 

biografia – ou, ao menos, um testemunho em que o crítico confie; são abundantes, então, aquilo 

que Gaspar considera como lendas. Essas lendas, no entanto, se confundem com as palavras do 

narrador em virtude de certa indistinção entre esses discursos ao longo da narrativa. Dessa 

forma, o confronto entre a ausência de limites e sua imposição pode ser um dos conceitos-chave 

para esta análise, e merecerá destaque adiante.   

Em linhas gerais, é possível organizar a estrutura labiríntica de Barco a seco da seguinte 

forma: os 17 capítulos que compõem o romance parecem se estruturar, em sua maior parte, 

como se Gaspar se lembrasse de certos fatos ocorridos no passado, narrados no pretérito perfeito 

do indicativo. Entre tais lembranças, encontram-se, no presente do indicativo, colocações sobre 

o trabalho do crítico de arte e sua rotina. A isso somam-se, ainda, trechos do que parece ser uma 

tentativa de escrita de um material teórico sobre Emilio Vega – elementos sem início ou fim 
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demarcado, que muitas vezes se confundem e geram um efeito de incompletude. Carlos 

Palacios (2014) e Roberto de Andrade Lota (2011) reconhecem entre os temas mais relevantes 

do romance esse processo de construção e desconstrução da narrativa de Rubens Figueiredo, 

bem como a presença de questionamentos sobre verdade e mentira, e ainda a presença do duplo 

em diversas esferas da narrativa. A abordagem deste capítulo não ignora a discussão a respeito 

da construção e do questionamento das verdades de Gaspar, guardando pontos de contato com 

relação aos dois trabalhos citados. Porém, enquanto o foco de Palacios é a rememoração do 

passado de Gaspar, e enquanto Lota se dedica a fazer uma breve apresentação do livro, capítulo 

a capítulo, a discussão desenvolvida nesta dissertação entende que há, em Barco a seco, uma 

rica caracterização do crítico de arte, tendo como foco o que o personagem espera desse 

trabalho, como entende que deve realizá-lo e como o faz. Esse é o tema desta análise. 

 

3.1 O CRÍTICO DE ARTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE GOSTO E DISTINÇÃO 

 

Em uma leitura geral, destaca-se em Barco a seco a constante presença de termos como 

“autoridade”, “poder”, “orgulho” – usualmente empregados nos momentos em que o narrador-

personagem deseja referir-se ao próprio trabalho –, em contraste com outros, como 

“vulgaridade” e “mau gosto”, os quais são usados para designar a relação entre outras pessoas 

e a obra de Vega. Essa distinção aponta para a diferenciação do trabalho do crítico em relação 

à opinião não especializada. Os recorrentes momentos em que Gaspar apresenta as opiniões 

alheias, notadamente com o objetivo de desqualificá-las, são fundamentais na construção desse 

personagem, caracterizado, sobretudo, a partir da forma como enxerga seu lugar como perito. 

Já no primeiro capítulo do romance apresenta-se essa ideia: o livro tem início com a descrição 

de um afogamento. Enquanto nada no mar, o protagonista se afasta cada vez mais da praia, e, 

de repente, se vê em uma situação de desespero. Ao mesmo tempo que tenta manter o controle, 

Gaspar se diz envergonhado com a situação, pois, no momento em que se sente sem forças, 

constata que uma pessoa surgiu em seu pensamento: Emilio Vega. O maior dos problemas, para 

o personagem, é ter lembrado do pintor justamente quando o cenário em que está é o mar: “Eu 

sempre repudiava aquela associação. Enxergava nisso uma forma de diminuir o pintor, torná-

lo vulgar” (FIGUEIREDO, 2001, p. 15). Logo em um primeiro momento já é possível ver que 

a recusa, o desprezo pela constante associação entre Vega e o mar cai por terra quando o 

personagem está desprovido da blindagem que o lugar de crítico garante. Nesse instante, é a 

imagem vulgar de Vega que surge em sua mente. 
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Esse é o primeiro contato entre o leitor e o personagem do pintor – contato sempre 

mediado pelas palavras do narrador, uma vez que não se obtém qualquer descrição de Emilio 

Vega senão por intermédio de Gaspar Dias. Em um tom enfático, o crítico procura, desde o 

primeiro momento, caracterizar o artista e, ao mesmo tempo, distinguir-se dos demais ao 

apresentar seu ponto de vista – ao contrário do que todos dizem, Vega não seria apenas um 

pintor do mar: 

 

 

Emilio Vega, o pintor do mar, era o que todos diziam. O homem que só pintava 

botes, navios de pesca, barquinhos, marolas que lambiam as pedras em 

enseadas; o artista adorado pelos colecionadores fúteis, diletantes, o grande 

pintor do mar, era o que todos diziam – todos, mas não eu. Ao contrário, eu 

discordava com veemência daquela opinião mil vezes repetida por preguiça. 

Com algum empenho, eu conseguira localizar obras de Emilio Vega em que 

bem pouco ou mesmo nada havia de mar. Por enquanto, não eram numerosas 

essas pinturas, eu sabia perfeitamente. Mas tudo indicava que deviam existir 

outras (idem, p. 13). 

 

 

É desta forma que o narrador-personagem apresenta seu objeto de estudo – e de devoção, 

como demonstram certos trechos do romance, a serem analisados ao longo desta discussão. A 

presença das expressões “discordava com veemência” e “sabia perfeitamente” aponta para uma 

presunção de certeza que permeia as colocações de Gaspar. Essa certeza, como se depreende 

da leitura do fragmento citado, parece encontrar-se em contradição com os fatos: embora só 

tenha encontrado algumas pinturas que não tematizam o mar em meio a muitas que retratam 

barcos, o personagem insiste na ideia de que haveria outras. Ou seja: de certa forma, o crítico 

cria o próprio objeto de estudo. De um modo geral, esse uso de advérbios e adjetivos cujo 

propósito é o de enaltecer o próprio trabalho do crítico e diminuir as demais opiniões é frequente 

no discurso do narrador-personagem. Ao mesmo tempo, no entanto, Gaspar demonstra se 

importar bastante com o julgamento alheio. O tom que prevalece nessas afirmações revela uma 

busca não só pela valorização de seu trabalho como perito, mas também por respeito de uma 

forma geral. Ao se salvar do afogamento, deitado na areia, o personagem vê duas mulheres se 

aproximarem e afirma que preferia ter se afogado: “Assim não há dúvida de que elas teriam 

mais respeito por mim. Morto, meu poder sobre elas seria de fato enorme. Um morto é 

irrefutável” (idem, p. 17). Mas seria um morto realmente irrefutável? As disputas que se 

observam em torno da construção de uma narrativa sobre Vega demonstram ser possível afirmar 

que ninguém é irrefutável, como se discutirá adiante. 

Tais disputas em torno da imagem do artista estão presentes ao longo dos capítulos de 

Barco a seco. O segundo capítulo apresenta outras características do pintor, também, como já 
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se viu, mediadas pelo narrador. A partir de um novo registro, agora em terceira pessoa, 

desenvolve-se a narrativa sobre um estrangeiro que, sujo de tinta, vende suas pinturas em uma 

loja de molduras. Em confronto com as afirmações do primeiro capítulo, este Vega “em tudo 

pintava paisagens de mar” (idem, p. 20): caixas de charuto, pedaços de madeira e até mesmo 

em uma presilha de cabelo. Usava materiais diversos como pigmentos: gravetos, cascas de 

árvore e folhas secas, velhas cordas de embarcação, espinhas de peixe (idem, p. 23). Na 

construção do texto, o narrador agora busca declarar suas fontes – ou a ausência de fontes e a 

predominância das dúvidas: notam-se expressões como “deve ter”, “é justo supor”, “não devia 

se importar”, “parece ter”. Colocações como “ninguém sabe ao certo” e “não seria de admirar” 

se contrapõem, portanto, à presunção de certeza do trecho analisado anteriormente, pertencente 

ao primeiro capítulo do romance.  

No terceiro capítulo, a narrativa volta à primeira pessoa do singular. É então que é 

possível perceber que o capítulo anterior, cujo fim é marcado por reticências e não por um ponto 

final, se trate talvez de um exercício de escrita do narrador, que afirma: 

 

 

Não consigo ir adiante. Não posso forçar minha mão a escrever a sequência. 

(...) Compreendo as virtudes do exercício que comecei: enfiar-me na pele dos 

outros, tentar refletir do seu ponto de vista, crer de dentro da sua crença, ir 

para trás das suas palavras e experimentar o mundo visto dali. Mas essa 

barafunda, esse labirinto de informações plausíveis e disparates, de 

circunstâncias documentadas e deduções delirantes esgota as forças mesmo 

do melhor ator (idem, p. 28). 

 

 

Desse modo, o registro volta a ser ricamente composto por termos de conotação 

negativa: “barafunda”, “disparates”, “deduções delirantes”, e retoma-se o tom do primeiro 

capítulo. O narrador busca apresentar a caracterização comumente conferida a Emilio Vega 

para então refutá-la: 

 

 

Inventaram um personagem bem difícil de representar: Emilio Vega e sua 

pintura. Para dizer a verdade, impossível de representar, se não quisermos 

afogá-lo em sentimentalismos e em caretas patéticas, criados por mau gosto, 

repetidos por preguiça, reafirmados por interesses de ocasião (Idem). 

 

 

A partir daí, cria contornos a forma que Gaspar Dias procura conferir ao público de Vega: 

trata-se, segundo o personagem, de um público empolgado com essa figura lendária. Essas 

pessoas, consideradas “de aparência fútil” e movidas por uma admiração envenenada (idem), 

buscariam comprar as peças do pintor não por carregarem noções “legítimas”, nas palavras do 
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próprio personagem, mas sim por acreditar no que afirmam os verbetes sobre o autor presentes 

em folhetos, enciclopédias e dicionários de pintura: “retalhos agregaram-se em torno de uma 

silhueta vazia, costurados um nos outros por críticos, peritos, entusiastas anônimos e até por 

gente que disse ter conhecido pessoalmente o pintor” (idem, p. 30). 

Haveria, portanto, uma “criatura incorpórea” moldada por esses discursos, em oposição 

a um “homem de carne e osso” que o crítico de arte diz tentar entalhar, em suas palavras, na 

“matéria bruta do bom senso e da boa-fé” (idem). Logo, pode-se dizer que o narrador admite 

que as produções discursivas a respeito de Vega são capazes de criar um personagem e 

consolidar sua figura, mas não entende que existam nesses textos quaisquer fatos que tenham 

realmente ocorrido – o que terminaria, em sua concepção, por criar um fantasma.  

As reflexões suscitadas nesta leitura do romance abarcam, portanto, temas como 

distinção social, legitimação – tanto do trabalho do crítico quanto do artista em questão – e 

valoração da obra, bem como juízo do gosto e de preferências estéticas. Tais temas podem ser 

considerados a partir de sua possibilidade de diálogo com as ideias propostas por Néstor García 

Canclini. Em Culturas híbridas (1997, 1ª ed.), Canclini discute as questões culturais da América 

Latina sobretudo no que tange às relações entre arte e sociedade. Na discussão a respeito do 

que chama de regulação das práticas simbólicas, esse sociólogo argentino examina algumas 

ideias de Pierre Bourdieu, as quais também podem oferecer uma importante contribuição a esta 

reflexão, na medida em que se voltam para conceitos fundamentais como valor, legitimidade e 

consagração. Ao interpretar a obra de Pierre Bourdieu, Canclini se dedica a explicar o 

funcionamento do campo artístico e de seus sistemas de valoração. Nesse contexto, afirma que 

as esferas de consagração da arte começaram a tomar os contornos atuais nos séculos XVI e 

XVII:  

 

 

À  medida que são criados museus e galerias, as obras de arte são valorizadas 

sem as coações que lhes impunham o poder religioso ao encomendá-las para 

igrejas ou o poder político para os palácios. Nessas “instâncias específicas de 

seleção e consagração”, os artistas já não competem pela aprovação teológica 

ou pela cumplicidade dos cortesãos, mas sim pela “legitimidade cultural”. Os 

salões literários e as editoras reorganizarão, no mesmo sentido, a partir do 

século XIX, a prática literária. Cada campo artístico – assim como os cientistas 

com o desenvolvimento das universidades laicas – torna-se um espaço 

formado por capitais simbólicos intrínsecos (CANCLINI, 2008, p. 35). 

 

 

Assim, Canclini defende que os bens artísticos dependem de processos denominados 

“extra-estéticos”. Segundo o autor, ao contrário do que afirmariam historiadores e teóricos, 

esses bens não se constituem como autônomos, mas estão submetidos às práticas do mercado e 
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da comunicação massiva. Ao esmiuçar as ideias de Bourdieu, Canclini compreende que os 

agentes relacionados à produção e à circulação das obras compõem um sistema, o qual 

condiciona também o que o artista faz e o próprio objeto artístico. Por ora, não interessam a 

esta discussão os agentes da produção artística, e sim aqueles que estão vinculados à circulação 

e à compreensão da obra. Dois dos conceitos-chave para a discussão de tais ideias são o de 

distinção e o de capital cultural. Canclini compreende, a partir de Bourdieu, que 

 

 

a formação de campos específicos do gosto e do saber, em que certos bens são 

valorizados por sua escassez e limitados a consumos exclusivos, serve para 

construir e renovar a distinção das elites. Em sociedades modernas e 

democráticas, onde não há superioridade de sangue nem títulos de nobreza, o 

consumo se torna uma área fundamental para instaurar e comunicar as 

diferenças (CANCLINI, 2008, p. 36). 

 

 

A ideia de que o gosto faz parte de um contexto no qual se busca reafirmar uma hierarquia 

social converge com a postura que o personagem do crítico de arte, em Barco a seco, sustenta 

ao buscar inferiorizar aqueles que não dispõem de seus métodos de avaliação e apreciação da 

arte. Trata-se, então, da busca, pelo personagem, de uma constante reafirmação do próprio 

capital cultural – ou seja, das ferramentas e do conhecimento específico que adquiriu ao longo 

tanto de sua formação universitária quanto de sua experiência de trabalho como crítico 

contratado por uma galeria de arte –, segundo o objetivo de distinguir-se dos demais. Gera 

desconforto a forma como, na narrativa, se estabelece a visão excludente que Gaspar tem da 

arte, em que sobressaem esses esquemas de valoração e distinção: o narrador admite que há 

uma “noção legítima” a respeito da obra de Vega e que o público pode até, “quem sabe, em 

alguns momentos, entrever o problema que gera a beleza desses quadros” (idem, p. 29); mas, 

ao mesmo tempo, afirma precisar fazer um esforço para se persuadir de que essas pessoas 

“também são dignas de Emilio Vega” (idem). 

Ao afirmar que nem todos são capazes de encontrar a beleza de determinado quadro, o 

crítico pressupõe que existe apenas uma forma de leitura da obra, ou uma leitura melhor que as 

demais – uma leitura que capacita o observador a compreender mensagens escondidas, talvez? 

A respeito das diferentes formas de interpretação da obra, Bourdieu afirma, no livro A distinção 

(2007), que a percepção estética é necessariamente histórica (BOURDIEU, 2007, p. 11). A 

compreensão de determinados elementos estéticos dependeria, assim, de uma educação que, 

pela familiaridade, permite ao observador reconhecer traços e estilos. As formas de 

interpretação da arte são, segundo Bourdieu, adquiridas por meio da educação, embora 

costumem ser apresentadas como uma qualidade positiva intrínseca ao sujeito. Nas palavras de 
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Canclini a respeito de Bourdieu, embora seja adquirida socialmente, a disposição estética 

“aparece como um ‘dom’, não como algo que se tem, mas ao que se é” (CANCLINI, 2008, p. 

37), ou seja, não como uma construção social, mas como uma qualidade do indivíduo. Segundo 

o próprio Bourdieu: 

 

 

Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em matéria de cultura 

legítima, são considerados um dom da natureza, a observação científica 

mostra que as necessidades culturais são o produto da educação: a pesquisa 

estabelece que todas as práticas culturais (frequência dos museus, concertos, 

exposições, leituras, etc.) e as preferências em matéria de literatura, pintura ou 

música estão estreitamente associadas ao nível de instrução (avaliado pelo 

diploma escolar ou pelo número de anos de estudo) e, secundariamente, à 

origem social (BOURDIEU, 2007, p. 9). 

 

  

Nesse sistema de consolidação de práticas e preferências, haveria, portanto, “operações 

de definição e controle das interpretações” (CANCLINI, 2008, p. 152), em conformidade com 

as posições sociais dos agentes e as relações “entre os poderes desiguais de artistas, difusores e 

público que dão a cada um capacidades diferentes de configurar as interpretações que serão 

julgadas mais legítimas” (idem) – o que remete também à relação de Pedro e seus colegas de 

faculdade com a leitura, em que as interpretações de cada um eram compartilhadas sobretudo 

como forma de buscar aprovação, respeito e, logo, integração ao grupo de alunos. Canclini 

exemplifica essas possibilidades diversas de interpretação ao analisar algumas exposições em 

museus. Assim, afirma que, na organização e na produção de certas exposições, “foram dadas 

algumas explicações históricas e contextuais” a respeito das obras, “mas a estratégia 

museográfica (disposição das obras, fichas, catálogos) indicava que o valor do exposto residia 

principalmente em achados formais”. De forma diferente, 

 

 

A decodificação do público seguia outra lógica. Mesmo a maioria com 

formação universitária não estava habituada a diferenciar o formal do 

funcional, o belo do útil. Em vez de basear seus juízos nos valores estéticos 

intrínsecos das obras, tentava relacioná-las à biografia de cada artista ou a 

fatos do conhecimento cotidiano (idem, p. 146). 

 

 

Haveria, portanto, nos museus estudados por Canclini, uma valorização dos critérios 

formais em detrimento dos outros tantos possíveis. Esses critérios, então, se distanciariam dos 

valores elencados pelo público como principais. Segundo os sujeitos entrevistados, outros 

possíveis critérios de interpretação seriam, também: 
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o lugar central do corpo humano na representação artística, e a valorização 

positiva da relação da arte com a história, da destreza técnica dos criadores e 

do uso dessa destreza para expressar sentimentos nobres. Esses elementos são 

articulados por diversos setores com uma sintaxe perceptiva e valorativa 

própria (idem). 

 

 

Assim, as formas de decodificação apontadas pelo público, conforme seu grau de 

instrução e seu contexto social, seriam distintas daquelas consideradas adequadas pelos museus 

no que se refere à crítica artística. No que tange a esse tema, em Barco a seco, a relação entre 

o objeto artístico e a forma como o espectador o aprecia fica evidente não só quando Gaspar 

discorre sobre o que chama de “mau gosto” do público, mas também quando se refere ao modo 

como sua namorada Ester reagiu ao primeiro contato com as pinturas de Vega:  

 

 

Quando a conheci, Ester nunca ouvira falar de Emilio Vega. Mostrei-lhe as 

reproduções que tinha em casa, folheei com ela as ilustrações do meu livro 

sobre o pintor. Ester admirou-se de que não houvesse nem uma pessoa em 

todas as pinturas. Habituada a trabalhar com roupas, na certa sentia-se um 

pouco inútil em face de uma cena em que não havia o que vestir, despir ou 

trocar. (...)  

Admirou sem embaraços a tendência de Vega de inflamar um ponto vermelho, 

chamejante, no centro das ondulações castanhas, em quase todos os quadros. 

Ester se deliciava com indicar-me como esse ponto podia ser discreto, quase 

imperceptível, deleitava-se em descobrir como Vega se valia de estratégias 

inesperadas para insinuar esse olho de sangue ou de fogo no meio da pintura 

(FIGUEIREDO, 2001, p. 42). 

 

 

Destaca-se que o narrador pressupõe, incialmente, que a personagem “na certa sentia-se 

um pouco inútil”, o que está em contradição com a postura que Ester realmente assume. As 

atitudes de admiração e deleite da personagem geram até mesmo certo estranhamento de 

Gaspar, que diz invejar “sua falta de informação sobre esses assuntos, sua capacidade de 

contemplar as pinturas de Vega sem as camadas de pensamentos e suspeitas que se acumulavam 

entre mim e o que eu olhava” (idem). A colocação sobre sentir inveja talvez revele uma 

contradição na postura do personagem, que ora se entende como superior aos outros em virtude 

de suas estratégias de compreensão da pintura, ora afirma que gostaria de olhar as obras com 

um olhar isento semelhante ao da namorada. A afirmação não deixa, também, de levantar a 

dúvida: seria esse apenas mais um jogo de cena, mais um comentário irônico, fruto de uma 

atitude de desprezo em relação à fruição de Ester diante dos quadros? O olhar de desprezo e 

rejeição à fruição é um tema abordado também por Bourdieu. Ao final da introdução de A 

distinção, o autor afirma que 
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a negação da fruição inferior, grosseira, vulgar, venal, servil, em poucas 

palavras, natural, que constitui como tal o sagrado cultural, traz em seu bojo a 

afirmação da superioridade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres 

sublimados, requintados, desinteressados, gratuitos, distintos, interditados 

para sempre aos simples profanos (Bourdieu, 2007, p. 14). 

 

 

Ao colocar-se em oposição à companheira, Gaspar lança mão, portanto, de comentários 

que reforçam um lugar de distinção, conquistado a partir de sua atividade profissional. Frente 

a isso, destaca-se uma característica importante na constituição do personagem do crítico: 

embora tenha sido criado em uma região periférica por pais adotivos que, assim como os pais 

biológicos, também o abandonariam ainda em idade escolar, Gaspar não deseja que as pessoas 

de seu convívio tomem conhecimento de sua origem: 

 

 

Vejo lápis, canetas e espátulas que desabrocham no porta-lápis, curvam-se em 

minha direção, a postos para me obedecer e me servir. Vejo as gavetas que 

mantenho organizadas de forma implacável e onde não admito perder nada. 

Esta é a minha cidadela e quem entra e depara com este apartamento tão bem-

arrumado, tão racionalmente desprovido do supérfluo, não pode sequer 

desconfiar do susto e do caos que me empurraram pelos anos, pelas ruas, pelas 

madrugadas sem ter onde dormir, e terminaram me instalando aqui. 

É bom mesmo que não desconfiem. Para eles, sou outra pessoa. Digamos, 

alguém que um dia veio do interior para estudar na faculdade de história. Para 

eles, nesse ponto começa a minha vida, o que de certo modo não deixa de ser 

verdade (FIGUEIREDO, 2001, p. 33). 

 

 

A partir dessas memórias, apresentadas em meio aos comentários sobre Vega e sobre a 

rotina de crítico de arte, é possível compreender como Gaspar se tornou perito: tendo morado 

nas ruas após ser expulso de casa, o jovem se esforça para dar continuidade aos estudos, ingressa 

na faculdade e obtém uma bolsa de estudos junto a uma professora. Após demonstrar certo 

conhecimento da obra de Vega, é apresentado à galerista com quem passa a trabalhar como 

assistente até se tornar perito – a pessoa que distingue a falsificação do material original, 

supostamente de autoria de Emilio Vega.  

A relação de Gaspar com esse passado, portanto, mostra-se conflituosa, como se pode 

perceber a partir da leitura de trechos como o seguinte: “Sei muito bem como é insuportável 

viver sob o perigo constante de ser mostrado, de repente, diante de todos, como de fato se é” 

(idem, p. 101). Além de demonstrar a preocupação do personagem com relação ao passado, 

esse trecho também carrega a ideia de que existiria uma característica que seria capaz de definir 

o sujeito – o que “de fato se é”. Essa concepção atravessa toda a narrativa também no que o 
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personagem deseja construir ao redor de Vega. Daí talvez seja possível inferir que, para Gaspar, 

os eventos ocorridos no passado teriam um lugar único na formação do sujeito. Há, entretanto, 

uma contradição relacionada a esse tema: enquanto se dedica a descobrir e tornar pública uma 

verdade sobre a história de Vega, o personagem busca, ao mesmo tempo, omitir o próprio 

passado. A esse passado caótico, se opõe a organização minuciosa não só dos objetos que 

guarda em casa, mas também das verdades que o personagem enfileira, uma diante da outra, 

sobre o pintor e suas obras. 

A identidade que Gaspar deseja assumir e evidenciar está, então, intrinsecamente ligada 

à sua profissão na galeria – e apenas a isso. Como afirma Bourdieu, “a arte e o consumo artístico 

estão predispostos a desempenhar, independentemente de nossa vontade e de nosso saber, uma 

função social de legitimação das diferenças sociais” (BOURDIEU, 2007, p. 14). Assim, pode-

se inferir que, ao entender que o lugar do crítico no campo artístico passa por questões de classe 

social, o personagem demonstra uma preocupação com a própria origem e, a partir daí, procura 

se enquadrar a um padrão. Gaspar busca, então, assimilar certo conjunto de atitudes à realização 

de seu trabalho: talvez com o objetivo de se assemelhar ao que considera como a postura ideal 

do crítico, talvez para reafirmar a própria autoridade, o personagem parece buscar reproduzir 

uma performance em sua rotina. Ao narrar como realiza a análise de um quadro, exibe um 

comportamento que parece se aproximar do teatral: 

 

 

não precisei de dois minutos para reconhecer que não era Emilio Vega. Mas 

retardei o veredicto. Virei a pintura para examinar a parte de trás da madeira. 

Empunhei uma lupa, cravei nos olhos uma lente de joalheiro, detive-me na 

assinatura que boiava no canto do mar. No início, agi assim para impressionar 

um pouco meus clientes e, com certa ostentação, abri um caderno onde havia 

catalogado modelos de assinaturas de Emilio Vega, ano a ano. (...) 

Sempre acho melhor não entrar em detalhes, pois receio revelar mais do que 

devo. Porém, no caso, cheguei ao ponto de indicar que a cor preta de Vega era 

extraída da calcinação do marfim ou do osso. O osso, aliás, era bem mais 

barato do que o marfim, me dei ao trabalho e ao pedantismo de explicar. 

Apontei, em seguida, a presença de sinais de um pigmento sintético na tábua, 

nos pontos onde o preto era mais evidente. Fazendo o possível para não ferir 

os sentimentos da mulher, exagerei um ou dois elogios ao seu quadro. Tive a 

satisfação de encontrar ainda um terceiro elogio que pude exprimir com 

ênfase, sem me sentir por isso desonesto nem exagerado (idem, p. 55). 

 

 

O perito sustenta, portanto, um comportamento conscientemente controlado em cada um 

de seus aspectos: ao mesmo tempo que considera necessário embasar a análise com argumentos, 

entende também que não deve revelar todos os detalhes; procura ser delicado com os clientes, 

mas sem exageros. Pode-se entender, nesse contexto, que o personagem busca adequar-se a 
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certa representação banalizada do comportamento do crítico também porque considera que, 

para obter reconhecimento social, não pode abrir mão de algumas injunções relacionadas 

diretamente à autoridade da profissão. Gaspar reforça o estereótipo, ao mesmo tempo que se 

vale de tal imagem para se fazer valorizado. Dessa leitura, fica a indagação: seria o pedantismo 

um dispositivo que garantiria o reconhecimento e a legitimação da autoridade do crítico? Não 

há como negar que essa palavra encerra a apreciação negativa que o narrador faz da própria 

atitude. Esse reconhecimento, porém, não indica que Gaspar repudie a estratégia; o personagem, 

antes, demonstra ter consciência de que manifestações fortuitas de conhecimento podem ser 

úteis para impressionar clientes. A respeito do lugar de perito, Gaspar afirma: 

 

 

Sabia que meu papel, bem ou mal, era um tanto rude, e isso não deixava de 

me incomodar. Eu representava um juiz que condenava inocentes justamente 

por causa de sua inocência. Mas diante da decepção e da tristeza daquelas 

pessoas, cuja fonte visível éramos eu e a minha palavra, vinha à tona também 

uma satisfação duvidosa. O meu poder para decidir uma parte do destino delas 

não podia separar-se da minha autoridade para preservar a integridade da obra 

de Vega (idem, p. 57). 

 

 

Vale destacar a analogia entre o trabalho do crítico e o do juiz porque essas duas funções 

envolvem sobretudo dois elementos: por um lado, a distinção e a presunção de importância pela 

afirmação de um poder sobre as outras pessoas; por outro, o valor monetário que está envolvido 

em seu trabalho, que também tem, no fim das contas, um caráter decisivo para a vida das 

pessoas que submetem as obras a uma avaliação na galeria. Afinal, se for considerada legítima, 

a pintura terá um alto valor no mercado de arte e garantirá ao proprietário uma quantia de 

dinheiro considerável. Embora na apreciação da obra o personagem valorize o que se chama de 

senso estético – e que, no entanto, Canclini e Bourdieu demonstram se tratar de construção 

social –, há também na arte o estabelecimento de critérios que se traduzem em dinheiro.  

 

3.2 METÁFORAS DO CRÍTICO DE ARTE EM BARCO A SECO  

 

Qual seria o lugar do crítico de arte na sociedade? Na obra Arte e crítica de arte, Giulio 

Carlo Argan busca discutir esse tema. Assim, no capítulo intitulado “Tarefa e significado da 

crítica” o autor busca compreender o que têm feito, na Modernidade, os críticos de arte. Em sua 

reflexão, Argan constata, inicialmente, que as obras de arte sempre estiveram ligadas a uma 

rede de juízos de valor, exigindo assim “atenções particulares por parte da sociedade e dos seus 

órgãos representativos, interessados em conservá-las e em transmiti-las (mas também, não 
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poucas vezes, em se desfazer delas, em destruí-las, em substituí-las)”. O autor afirma que os 

textos sobre literatura não são recentes, remontando à Antiguidade e constituindo-se como 

disciplina a partir do século XVIII e da época do Iluminismo. Desde então, segundo Argan, a 

crítica passou a ganhar relevância e a definir-se tal como é hoje: 

 

 

O alto grau de especialização e o peso cultural cada vez maior da crítica de 

arte, na segunda metade do século passado e especialmente no nosso, 

demonstram que esta responde a uma necessidade objectiva e não pode ser 

considerada uma atividade secundária ou auxiliar à própria arte. É, 

efectivamente, impossível entender o sentido e o alcance dos factos e dos 

movimentos artísticos contemporâneos sem ter em conta a literatura crítica 

que a eles se refere (ARGAN, 1988, p. 127-8). 

 

 

A autonomia da crítica de arte enquanto campo de conhecimento e atividade profissional 

representou, portanto, a afirmação de sua indispensabilidade; por outro lado, o processo de 

definição de fronteiras de áreas de atuação, em associação à especialização do saber, tornou a 

crítica prerrogativa de poucos e, consequentemente, elemento de distinção social. Argan 

ressalta ainda que, no contexto da Modernidade, a crítica desempenharia uma função de 

mediação entre os artistas e o público, fornecendo uma interpretação das obras e o julgamento 

do que é ou não artístico. No entanto, haveria dois obstáculos a essa realização: ao ser marcada 

por uma linguagem própria, “na qual abundam nomenclaturas especializadas” (idem, p. 129), 

a crítica se tornaria hermética e inacessível – o que iria de encontro com o que o autor pressupõe 

como uma função divulgadora. O segundo problema se deveria ao fato de a crítica participar, 

também, “dos temas programáticos e polémicos das correntes e tendências, das poéticas e das 

intencionalidades, (...) demonstrando assim preocupar-se com o que falta fazer ou está a ser 

feito, e portanto com a futura orientação da arte” (idem), ao invés de se preocupar com o que 

se apresenta no momento presente. 

Argan apresenta uma crítica não só ao contexto da crítica moderna, mas também aos 

objetos produzidos pelos artistas. Segundo o autor, diante do fato de a atividade artística se 

desenvolver “através de contrastes de tendências ou correntes” (idem), cabe à crítica lidar com 

a avaliação do que chama de “intencionalidades”, em lugar dos resultados. No contexto 

moderno, portanto, o papel do crítico, diante da obra apresentada como artística, seria o de 

“demonstrar que é verdadeiramente obra de arte, e depois as razões da sua presença e 

actualidade, a sua capacidade para desempenhar uma função socialmente necessária” (idem). 

Em resumo: 
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a crítica pode ser considerada um prolongamento, ou um tentáculo com o qual 

a arte tenta agarrar-se à sociedade, qualificando-se como uma actividade não 

totalmente contrária ou dissemelhante daquelas a que a sociedade dá crédito 

como produtoras de valores necessários, tais como a ciência, a literatura, a 

política, etc (idem, p. 130). 

 

 

Quanto ao trabalho do crítico de arte, há alguns pontos de contato entre o que afirma 

Argan, no que se refere à necessidade de reforçar um valor social da arte, e as constatações de 

Canclini. Segundo este autor, “analisar a arte já não é analisar apenas obras, mas as condições 

textuais e extratextuais, estéticas e sociais, em que a interação entre os membros do campo gera 

e renova o sentido” (CANCLINI, 2008, p. 151). É possível notar que a principal diferença entre 

os dois estaria no fato de Argan compreender que a arte está dissociada da sociedade, enquanto, 

para Canclini, caberia avaliar quais são as condições de sua produção, sempre inseridas em um 

contexto determinado: 

 

 

Nas artes plásticas, os historiadores que analisam “a fortuna crítica”, ou seja, 

as reelaborações experimentadas por uma obra ou por um estilo, também veem 

a arte como uma relação: a relação entre um objeto e todos os olhares que 

tenham sido lançados sobre ele na história e que o tenham transformado 

incessantemente (Canclini, p. 151).  

 

 

De forma diferente de Argan, também, Canclini constata que a sucessão de correntes 

artísticas não é uma construção apenas dos autores das obras de arte, mas também um trabalho 

da crítica, como se depreende do seguinte trecho: “desacredita-se que a cultura siga um processo 

ascendente ou que certos modos de pintar, simbolizar ou refletir sejam superiores. Ainda que o 

mercado necessite reinventar muitas vezes as hierarquias para renovar a distinção entre os 

grupos” (idem, p. 353). Logo, no que se refere ao valor, ao julgamento e à apreciação da obra 

de arte, aos critérios já analisados soma-se também uma constante renovação dos conceitos do 

que é atual e o que é ultrapassado entre objetos, estilos e técnicas artísticas. A esse respeito, 

Canclini reconhece, na arte, certos “esforços para defender os capitais simbólicos específicos e 

marcar a distinção com relação aos outros. Essa dinâmica conflitiva é uma das causas da 

obsolescência frequente dos bens culturais” (CANCLINI, 2008, p. 360). Diante disso, o autor 

afirma que a modernidade,  

 

 

com a ajuda dos historiadores da arte, quis convencer-nos de que o período 

rosa sucede ao azul, que haveria uma progressão do impressionismo ao 

futurismo, ao cubismo, ao surrealismo. Na América Latina, supúnhamos que 
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as vanguardas do pós-guerra eram a superação do realismo socialista, da 

escola muralista mexicana e dos vários telurismos de outros países; em 

seguida, pareceu-nos que as vanguardas experimentais eram substituídas pela 

visualidade heroica, comprometida, dos anos 60 e 70 (idem, p. 329). 

 

 

Assim, Canclini conclui que  

 

 

O artista que consegue ressonância popular, mas quer manter o 

reconhecimento de minorias especializadas deve renovar seu repertório, 

introduzir variações temáticas, e sobretudo formais, que permitam a seus 

seguidores mais exclusivos tornar a encontrar em sua pessoa e em seus 

produtos o signo da última distinção. (CANCLINI, 2008, p. 360) 

 

 

Haveria, portanto, uma constante renovação do que é culto e do que é popular a partir de 

um contraste entre o moderno e o antigo, de acordo com um processo de encadeamento 

relacionado a uma perspectiva evolucionista. Nessa visão, nota-se o reforço de distinções de 

valor como as que hierarquizam arte popular e arte erudita ou que situam negativamente a arte 

latino-americana. Esses também são conceitos que permeiam as reflexões presentes em Barco 

a seco, na medida em que, enquanto observa uma relação de mitificação entre o público e Vega, 

Gaspar admite que, para outros críticos de arte, a obra do pintor seria, na verdade, um trabalho 

artisticamente ultrapassado: 

 

 

A obstinação com que tento salvar alguma coisa de Emilio Vega do ralo das 

convenções é um investimento desproporcional às chances de lucro. Do ponto 

de vista deles, no máximo pode ser assegurado um lugar secundário para 

Vega, à custa do que circula de curioso e pitoresco em torno do seu nome. 

Tanto os admiradores de Emilio Vega quanto aqueles que o desprezam 

encaram meu esforço mais ou menos como a excentricidade de um maníaco. 

E, no final, por que tanto alarde? Emilio Vega não é um nome eminente nos 

nossos livros de história da pintura. À luz do que se fez logo a seguir, seus 

quadros podem parecer anacrônicos, antiquados (idem, pp. 30-31). 

 

 
 

A noção de antigo e ultrapassado está em conformidade com essa perspectiva 

evolucionista, em que o novo substitui o velho, já dispensável. Essa visão ainda expõe a 

existência de modismos associados a interesses de mercado, bem como a lógica moderna da 

valorização do novo: a tradição da ruptura. O que sobressai no romance, no entanto, é a ideia 

de que, apesar de haver uma descrença dos demais críticos em relação a Vega, Gaspar acredita 

que, ao divulgar ideias próprias e consolidar essas afirmações, teria o próprio trabalho 

valorizado e obteria um retorno econômico proporcional ao prestígio da obra. Isso porque o 
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valor do trabalho de Gaspar ficaria ameaçado diante de uma banalização das pinturas: se as 

tábuas forem consideradas obsoletas, é possível que o perito encontre menos oportunidades de 

trabalho ou menor retorno financeiro como curador de exposições, escritor de livros e catálogos 

ou mesmo consultor na galeria. 

Justifica-se, portanto, a necessidade de construir a importância de Vega a partir da 

associação da obra a procedimentos contemporaneamente valorizados pela crítica. Ao mesmo 

tempo que esse esforço pode ser compreendido como resultado de uma questão pessoal e afetiva 

de Gaspar, por outro lado, não há como ignorar que o crítico constrói seu objeto de estudo. E a 

importância daquele depende do valor deste. O emprego do termo “salvar”, aplicado por Gaspar 

ao próprio ofício, pode ser relacionado a esse valor: talvez o personagem de fato considere que 

a obra do pintor está em perigo, ameaçada pelas opiniões e histórias que considera como 

lugares-comuns, mas talvez se refira ao próprio trabalho: Gaspar busca apenas manter-se a 

salvo. 

Gaspar compreende que o trabalho do crítico está diretamente ligado à economia artística, 

na medida em que valorizar um pintor tem como resultado direto o aumento no preço de sua 

obra: uma vez que uma pintura é consagrada pela crítica, e na balança entre oferta e demanda, 

quanto mais rara, quanto mais exclusiva, mais valorizado é seu preço. Diante das abundantes 

falsificações dos quadros de Vega, aquilo que é dito “original” tem, logicamente, maior valor. 

Assim, o personagem afirma: “falando francamente, só posso ser grato a esses falsários. Ganho 

a vida menos em função de Emilio Vega do que dos seus falsificadores. E sua crescente 

habilidade na fraude aumenta ainda mais o valor do meu trabalho de perito” (FIGUEIREDO, 

2001, p. 50). 

As já discutidas disputas observadas no que se refere ao gosto e à distinção social somam-

se à busca pela construção e pela afirmação de uma verdade, algo que se aproxima muito da 

estrutura das narrativas de enigma. Nesse esquema, o crítico representaria o próprio detetive 

em busca de uma verdade oculta. Tal ideia está presente na análise que Ricardo Piglia faz do 

romance policial clássico em O último leitor: o protagonista do conto “Os assassinatos da rua 

Morgue” representaria, para Piglia, “o erudito como o leitor que sabe decifrar os signos 

obscuros da sociedade”. A capacidade de realizar uma leitura detalhista e refinada caracterizaria 

o detetive, notadamente um homem culto, um intelectual, como “sujeito da verdade” (PIGLIA, 

2006, p. 83), aquele que consegue transformar o mesmo jornal que inúmeras pessoas leem 

diariamente em fonte de investigação e descoberta de crimes ou pistas que ninguém mais vê. 

O autor conclui, a partir disso, que o gênero do romance policial clássico “se organiza a 

partir do fetiche da inteligência pura e valoriza acima de tudo a onipotência do pensamento e a 
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lógica abstrata mas imbatível dos personagens encarregados de proteger a vida burguesa” 

(idem, p. 93). A proteção da vida burguesa, na análise de Piglia, se dá na tradicional perseguição 

aos criminosos, característica dos romances policiais. Em Rubens Figueiredo não há assassinos, 

e sim falsários que buscam lucrar ao se passar por um pintor famoso – ou ao vender quadros 

falsos; ou a dissipar o que o narrador entende como mentiras sobre Vega. Nos dois casos, o 

desvelamento que desfaz o enigma é, no fim, pacificador, tendo em vista que afirma não só a 

possibilidade de se alcançar a verdade como também a confiabilidade dos meios técnicos. Como 

afirma Gaspar, na avaliação de uma obra “o verdadeiro e o falso não podem empatar. A menor 

dúvida a respeito de um quadro transforma em borrões murchos o que um minuto antes parecia 

a radiosa visão de um artista” (FIGUEIREDO, 2001, p. 48-49). Diante disso, Gaspar busca 

afirmar como é preciso no exercício do seu trabalho e como é vasto e ao mesmo tempo profundo 

o conhecimento que adquiriu a respeito da obra de Vega.  

Assim, em Barco a seco, numerosas são as metáforas que o narrador-personagem 

emprega para se referir ao próprio trabalho ou ao seu objeto de estudo: para denominar os 

historiadores que também se dedicam a Vega, emprega a expressão “escavadores da verdade” 

(idem, p. 137, grifo deste trabalho); para referir-se ao próprio trabalho historiográfico e crítico, 

usa o termo “doutrina”: “a doutrina que eu vinha, a duras penas, elaborando” (idem, p. 89, grifo 

deste trabalho). Em uma analogia ao processo histórico da colonização, afirma: “Vega é um 

território ainda não colonizado. E para mim cada peça nova que emerge pode representar um 

atalho diferente, uma munição a mais para o meu argumento” (idem, p. 49, grifo deste trabalho). 

Neste último exemplo, pode-se dizer que a presença do termo “munição” confere um caráter 

bélico à “colonização” mencionada pelo narrador. A partir da leitura da colonização como a 

exploração dos recursos de novos territórios com o objetivo de gerar lucro a qualquer preço, 

entende-se que o narrador revela, com a construção de tais metáforas, suas ambições de 

dominação e controle do assunto – em suas palavras, de sua “doutrina”. Esse conhecimento, no 

entanto, assim como um território colonizado nos moldes da expansão mercantilista europeia, 

deve ser protegido, guardado e defendido; jamais compartilhado, como se depreende do 

seguinte fragmento: 

 

 

no estudo que publiquei sobre Emilio Vega, cheguei ao ponto de descrever 

alguns aspectos técnicos muito peculiares que descobri em primeira mão nas 

suas pinturas. Minha intenção era proteger o patrimônio dos desavisados 

contra as investidas dos falsários. Acontece que desse modo pus também à 

disposição dos falsificadores conhecimentos úteis para aprimorar sua fraude. 

(...) Seja como for, guardei comigo em segredo detalhes técnicos 

extremamente significativos. Mais do que isso, usando informações corretas 
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porém incompletas, espetei iscas na ponta de três ou quatro frases do meu 

livro, que assim podem constituir armadilhas úteis e eficazes em meu trabalho 

de perito (idem, p. 58).  

 

 

O crítico de arte tematizado no romance considera, então, que está envolvido em uma 

rede de jogos de força e ameaças contra a qual precisa se proteger criando, inclusive, 

armadilhas. Nota-se mais uma contradição em sua postura: Gaspar não hesita ao inserir meias-

verdades ou ideias duvidosas em seu livro, ao considerar que os falsários devem fazer uso de 

seu material para copiar a obra de Vega, mas, ao mesmo tempo, busca afirmar a precisão de seu 

trabalho. A ideia de precisão está presente em outra metáfora que merece destaque: o trecho 

“em cada detalhe, a precisão do olhar do cirurgião que enxerga através da pele do paciente” 

(idem, p. 143, grifos deste trabalho) carrega termos normalmente ligados à prática médica, 

talvez para atribuir o valor de ciência à perícia de Gaspar. A transposição de termos da área 

médica também pode ser observada no trecho em que o personagem afirma que a lenda a 

respeito da biografia de Vega “tomou a forma de uma infecção com vida própria”, ao passo que 

as testemunhas que alegam ter conhecido o pintor “se comportam antes como agentes da 

enfermidade do que como portadores da cura” (idem, p. 144-5, grifos deste trabalho). O valor, 

portanto, que o personagem atribui ao próprio conhecimento é o de exatidão, controle. Gaspar 

seria capaz de manipular as informações conforme seus anseios e objetivos, obtendo, assim, 

uma verdade incontestável e que cabe somente a si próprio.  

Uma das pessoas que afirmam ter conhecido o pintor e que seriam portadoras do que se 

chama de “lenda” é Inácio Cabrera. Esse personagem é fundamental ao livro, e merece atenção 

neste ponto da discussão na medida em que, em Barco a seco, é o responsável pelo 

questionamento das verdades de Gaspar, gerando no personagem um incômodo evidente. 

Enquanto descreve uma de suas avaliações de uma obra apresentada como de autoria de Vega, 

Gaspar narra o momento em que tem o primeiro contato com Inácio Cabrera. Em uma consulta 

na galeria, uma mulher, acompanhada por um homem idoso, apresenta uma placa retangular 

que herdara do avô. Ao desembrulhar a pintura e entregá-la a Gaspar, a personagem afirma que 

o responsável pela venda da tábua teria sido a pessoa que está sentada ao seu lado, Inácio 

Cabrera: “na verdade, o avô tinha comprado a pintura por intermédio do senhor Cabrera, uns 

cinquenta anos antes, com o intuito de ajudar o amigo, que se reservou uma comissão pela 

descoberta e pela venda” (idem, p. 54). Após concluir, com todo o teatro descrito anteriormente 

nesta análise, que o objeto avaliado seria uma falsificação, Gaspar ouve o velho senhor afirmar 

que conhecera Emilio Vega. No entanto, a reação que o personagem expressa após ouvir a frase 

não é de nenhum espanto. Gaspar não apresenta uma exclamação de surpresa ou a formulação 
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de uma pergunta a respeito do pintor. O que o perito revela é a seguinte conclusão: Cabrera 

teria, propositalmente, enganado o avô da mulher. Assim, afirma: 

 

 

não havia nenhum motivo para supor que Cabrera não tivesse agido com má-

fé desde o início, cinquenta anos antes, ou mais. Da mesma forma que podia 

ter sido enganado, como tanta gente, Cabrera podia também ter tirado proveito 

de uma fraude, mesmo sem ser o seu autor (idem, p. 59). 

 

 

 Desse modo, o personagem parece desconfiar de qualquer pessoa, apreendendo em todo 

gesto uma suspeita e compreendendo em todos um senso de aproveitamento. Além disso, era 

preciso recusar a possibilidade de ser verdadeiro o que dissera o velho. Afinal, isso representaria 

uma fratura na hegemonia do crítico como especialista em Vega. Diante da constatação da 

fraude e da presunção de culpa de Cabrera, afirma: 

 

 

É da natureza da fraude a autoria múltipla: a cada revenda ou intermediação, 

a mentira é recriada por mãos diferentes. Ela ressuscita inteira e retoma o seu 

impulso no mundo, sob o sopro de uma fé renovada. A responsabilidade pelo 

engano é dividida e subdividida ao longo do tempo. Os benefícios, ao 

contrário, apenas se multiplicam (idem, p. 59).  

 

 

Em oposição ao dinheiro conquistado por meio da fraude e da mentira estaria o trabalho 

do crítico, conhecedor da obra de Vega em detalhes – o que confere, ainda, um valor moral ou 

moralizante à atividade que exerce. Gaspar procura, desse modo, negar cada uma das histórias 

que circulam a respeito de seu personagem: 

 

 

A imagem de Vega instalado em definitivo no barco parece talhada sob 

medida para soterrar qualquer faculdade de reflexão, de juízo, que sua pessoa 

e seu trabalho comportem. Significa tomar um homem que manobra com 

habilidade seus lampejos de visionário para convertê-lo em um cego da 

intuição, ofuscado pelo próprio poder (idem, p. 82).  

 

 

Os valores que Gaspar busca provar, então, são os ligados ao racionalismo, em detrimento 

das lendas que afirmariam que Vega seria um louco ou um bêbado: “Retiraram de cena, aos 

trancos, o homem compenetrado, metódico. Cortaram do braço a mão rigorosa. Trocaram Vega 

por um aventureiro, um irresponsável, que eles se felicitam por chamar de espírito livre” (idem, 

p. 83). Inácio Cabrera, por sua vez, viria a reforçar a imagem que Gaspar busca apagar. No que 

se refere a esse tema, o segundo encontro dos dois personagens merece destaque. Ao descrever 

o evento, o crítico menciona que tentara diversas vezes marcar aquela reunião e que a espera 



77 

 

fora acompanhada de bastante desconfiança. O personagem afirma: “quando o engano fincou 

raízes, (...) é melhor tratar os testemunhos com cautela”, e explica o que o levou a procurar 

Cabrera e se propor a ouvi-lo: “Eu tinha certo prazer em dizer a mim mesmo que minha destreza 

consistia em banhar em ácido as deturpações, até que algum vestígio de verdade surgisse dali” 

(idem, p. 84) – novamente uma metáfora do universo da ciência para enfatizar o rigor e a 

relevância de seu trabalho. A crítica, na perspectiva de Gaspar, é positivista como a ciência que 

usualmente se pratica é. Não se duvida da verdade enquanto algo que tem uma preexistência e 

que está oculta à espera de ser revelada. Essa revelação, por sua vez, é a prova da perícia do 

crítico que, assim como o detetive, consegue ver aquilo que ninguém mais foi capaz de 

perceber. Gaspar demonstra carregar certa desconfiança de que o velho tivesse o propósito de 

jogar por terra a já mencionada “doutrina” que construiu a respeito de Vega. Enquanto conversa 

com Cabrera e busca obter informações sobre o pintor, afirma: 

 

 

No caso de Inácio afirmar alguma ideia contrária às minhas, é bom que se 

diga, eu não iria, só por causa disso, alterar uma única letra do que havia 

escrito ou pensado. Eu já viera ali com essa decisão tomada. (...) Era um 

pressuposto tão óbvio e tão fora de discussão quanto o ar ou o meu corpo. Eu 

não ia emendar minha hipótese de Vega por causa dele: para mim Inácio 

Cabrera não era uma prova viva, mas apenas um elemento da pesquisa, um 

dado que eu me dispunha a elaborar à minha maneira (FIGUEIREDO, 2001, 

p. 90). 

 

 

Há duas hipóteses relacionadas ao modo como Gaspar reage diante da presença de 

Cabrera. Inicialmente, uma atitude de desconfiança não permite que o perito acredite nas 

palavras de qualquer pessoa – nem daquela que diz ter conhecido o pintor. Mas o incômodo 

logo se revela parte de um problema maior: o perito teme, na verdade, que sua verdade sofra 

qualquer abalo. O trecho acima desmascara o sentido moral de uma suposta busca pela verdade. 

No fundo, a verdade que se quer é aquela que de alguma forma afirme seu lugar como crítico e 

seu prestígio enquanto tal. Aos poucos se revela a falácia de um procedimento que é apresentado 

como comprometido com a exposição de uma verdade. 

No terceiro encontro dos personagens, Gaspar deixa claro que existe nessa relação um 

conflito ligado a uma disputa de poderes, e afirma: “com suas afirmações cirúrgicas, Inácio 

queria enfiar uma agulha e injetar em mim sua autoridade” (FIGUEIREDO, 2001, p. 108). Essa 

metáfora novamente insere no discurso do narrador a lógica médica. Desta vez, entretanto, o 

agente do procedimento seria Inácio, enquanto a Gaspar restaria o lugar passivo de quem sofre 

a interferência. A exatidão caberia não mais ao crítico, mas a um novo elemento ativo na 
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construção de uma narrativa sobre a vida de Emilio Vega. A verdade, portanto, trocaria de lugar, 

e, diante da autoridade do discurso de uma testemunha, Gaspar poderia cair em descrédito. O 

caráter científico de portador da verdade, então, passaria das suas mãos para as de Cabrera. 

Embora revele se sentir ameaçado pela autoridade de uma testemunha, o personagem não hesita 

em discordar de mais uma versão dos depoimentos que costuma rejeitar. Depois de ouvir que 

Vega “bebia demais, caía do barco à toa, era um maluco” e que “pintava em qualquer coisa, 

sem pensar”, afirma: 

 

 

Sem conseguir me conter, protestei. Vega sabia muito bem o que estava 

fazendo, não só quando pintava em pequenas tábuas de caixa de charutos 

como também em peças de louça, vidro e até em conchas e artefatos de couro. 

Ao contrário do que afirmavam, tudo isso fazia muito sentido (...). Nada de 

excêntrico, nada de leviano, nem sombra da imprevidência de um louco. Vega 

agia, em cada detalhe, com rigorosa responsabilidade (idem, p. 109-10). 

 

 

O que Gaspar buscaria reforçar seria a personalidade racional que idealiza para Vega, em 

detrimento da falta de controle comumente alegada, responsável por compor, segundo o 

narrador, o retrato de um Vega “usurpador, fabricado pela má-fé e pelo júbilo da vulgaridade” 

(idem, p. 121). De certo modo, essa imagem ligada a um racionalismo é também um 

espelhamento da personalidade do próprio crítico. Gaspar se projeta em Vega, demonstrando 

esperar que o pintor tenha o mesmo caráter que fabricou para si mesmo. 

 

3.3 VERDADE E CONSTRUÇÃO DE UMA NARRATIVA 

 

Ao longo do romance, a questão da disputa pela afirmação de um poder e de uma 

autoridade se torna mais e mais evidente na narrativa do protagonista. Para alcançar seus 

objetivos, o perito relata que enviava, de forma insistente, cartas à Espanha, buscando obter 

documentos sobre o pintor: 

 

 

caçava documentos capazes de cunhar em aço o relevo de um Vega genuíno, 

as feições puras, brutas, loucas que fossem, dane-se – mas de um Emilio Vega 

que saísse do molde de minhas mãos, e que, por isso, não o nego, vivesse 

sempre sob o meu poder (idem). 

 

 

Conforme se aproxima do fim, e na medida em que vê sua autoridade mais e mais 

ameaçada, o narrador passa a revelar sua relação com a história de Vega e quais são os 

mecanismos que emprega para se garantir como detentor dessa história. No décimo primeiro 
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capítulo, ao encontrar finalmente um documento cujas informações revelavam que Vega era 

dez anos mais novo do que se supunha, Gaspar afirma: “Especulei se, para meus fins, haveria 

vantagem ou desvantagem em um Vega dez anos mais novo. Refleti se com isso eu não estaria 

dando munição para os meus adversários” (idem, p. 123). As expressões “para meus fins” e 

“dar munição para adversários” deixam o questionamento: estaria Gaspar mais interessado em 

revelar uma verdade sobre Vega ou em construir uma narrativa de próprio punho, criando um 

personagem a seu gosto e em conformidade com os valores que prioriza? 

As verdades do crítico são pouco a pouco questionadas. No capítulo 14, evidenciam-se 

mais contradições nas afirmações do personagem. Se, ao início do livro, Gaspar afirmava com 

tom de certeza, como já visto, que Vega não era apenas um pintor do mar, ao final do romance 

revê certas concepções. Fica claro que, com construções tais como “digamos que... mas...”, o 

narrador, então, passa a admitir algumas colocações antes negadas. É o caso do seguinte trecho: 

“Pois bem, digamos que sim, vá lá – Vega pintava o mar. A bem da verdade, o que isso prova?” 

(idem, p. 143); bem como: “parece ser também verdade que não honrava ao pé da letra seus 

compromissos. Mas em geral recebia pagamento em dinheiro” (idem, p. 144); e: “podia não ser 

exatamente um profissional. Mas como supor que um beberrão irresponsável tenha substituído 

um professor de desenho na Academia durante três meses, sem haver registro de uma única 

falta ao serviço?” (idem). Transparecem, assim, certas dúvidas ou reticências no narrador, que, 

no entanto – e contraditoriamente –, não desiste de provar seus argumentos.  

Um dos elementos que diferenciariam suas constatações seriam as pesquisas que o 

personagem realiza incessantemente – em suas palavras, “iniciativas de obcecado em conhecer 

Emilio Vega” (idem, p. 123). Nesse contexto, diante da presença de Inácio Cabrera e dos seus 

relatos de suposta testemunha, Gaspar passa a investigá-lo. Descobre, por meio de vestígios 

descobertos em suas incessantes buscas a respeito das peças falsas, que Inácio Cabrera fora o 

responsável pela venda de diversas falsificações da obra de Vega, e não apenas a que o perito 

analisara na galeria. A partir de entrevistas feitas com pessoas envolvidas na venda das peças, 

o crítico afirma que Cabrera aproveitava para “semear pontos-chave da imagem de um Vega 

semilouco, um pintor genial mas sem nenhuma noção do mundo nem de si mesmo” (idem, p. 

147). Diante disso, constata: “para mim está claro que, bem cedo, Inácio percebeu que tipo de 

história agradava ao paladar dos clientes. Entendeu logo que modelo de biografia soava mais 

apto a elevar o preço das tábuas de Vega na tabela desse público vulgar” (idem). O personagem 

conclui: 
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Eu podia espetar alfinetes no mapa e acompanhar as investidas de Inácio 

Cabrera ao longo de décadas. Só que os intervalos eram demasiado grandes 

para compor algum sentido mais claro. 

Apesar disso, o que apurei era o bastante para imaginar o quanto ainda devia 

estar oculto. O meu raciocínio foi simples e envolvia um princípio estatístico. 

Se descobri a presença de Inácio no passado, um determinado número de 

vezes – e se é óbvio que ninguém pode saber de tudo o que aconteceu –, deve 

forçosamente ter havido várias outras iniciativas dele (idem, p. 148).  

 

 

Vale ressaltar que os princípios lógicos destacados pelo narrador constituem um 

problema: como poderia um historiador supor que a frequência de um evento constitui a regra 

para todas as ocorrências? A dedução pela estatística não faz sentido no contexto do perito, cujo 

trabalho é o de analisar caso a caso, para descobrir se há, justamente, exceções em meio à regra. 

No caso da análise das falsificações, por exemplo, a regra estaria nas imitações, enquanto um 

original constituiria a exceção que raramente se apresentava. Logo, ao desconsiderar a exceção 

o que Gaspar opera é o oposto do que se espera de seu trabalho. Apesar disso, as conclusões 

apressadas são diversas. Afirmando ter agarrado a “ponta solta de autoridade e de poder” (idem, 

p. 149) que Inácio deixou ao se apresentar e tornar-se conhecido, Gaspar tenta reconstruir passo 

a passo seu trajeto: 

 

 

Primeiro, ele recuperou algumas tábuas extraviadas do amigo infeliz. Tinha 

uma ideia de onde poderiam estar, passou a fazer rondas nos pontos mais 

prováveis de encontrá-las. (...) Em seguida, uma embriaguez, uma aspiração 

de poder criador o compeliu a mais um passo. Inácio conheceu Vega. Apertou 

sua mão imunda de tinta, sentiu no rosto seu bafo de bêbado, viu várias vezes 

um pedaço de tábua cortado por rachaduras converter-se em mar, nuvem, bote 

e em vontade febril. Refletiu que devia ter aprendido alguma coisa, ainda que 

só por proximidade, ainda que só por contágio, nem que fosse apenas para 

imitar (idem, p. 150). 

 

 

Gaspar conclui, afinal, que o personagem era o responsável não só por vender as pinturas, 

mas também por produzi-las: “aproveitava, de quebra, a chance de saciar sua inveja. (...) Uma 

parte de Inácio não devia conformar-se me ver aumentar a celebridade do nome de Emilio 

Vega” (idem). Tendo pressuposto que Inácio era um falsário, ao encontrá-lo em um lugar 

mencionado em um bilhete que recebera, Gaspar não esconde sua aversão. Em um casarão 

abandonado e em demolição, no entanto, junto de uma parede pintada por Emilio Vega, outra 

revelação se apresenta ao perito: Inácio Cabrera e Emilio Vega eram uma só pessoa. O 

interessante é que, a partir do relato do narrador, nota-se que essa foi uma confissão muda. As 

descobertas se tratam, como tudo o que é relatado ao longo do romance, de pressuposições que 

o crítico levanta ao unir fatos e pistas. Assim, Gaspar afirma que, após o afogamento que todos 
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achavam ter sido a causa de morte do pintor, Vega deixou de ser reconhecido na cidade. O 

crítico então recria a história: 

 

 

muito mais tarde, em sua primeira visita à cidade depois do acidente, Vega 

descobriu que não o reconheciam em seu estado sadio, em suas roupas de 

homem pobre mas limpo, sem nada das antigas extravagâncias do pintor. 

Também entendeu que não o reconheciam sobretudo porque tomavam Vega 

por morto. (...) 

Ao se dar conta de que ninguém acreditaria se ele dissesse que Vega estava 

vivo e que Vega era ele mesmo, deve ter se sentido enganado, espoliado de 

um direito elementar. Deve ter se descoberto impotente em face de uma 

cegueira generalizada. Além do mais, com o tempo, a estranha fama de Vega 

deve tê-lo incomodado, há de ter atiçado a sensação de um patrimônio 

legítimo tomado à força das suas mãos. E, em algum momento, cedendo ao 

rancor, ele tentou pintar outra vez, quis emendar a linha cortada. Para mim, 

não houve mais dúvida: desse modo e nesse ponto tinha nascido Inácio 

Cabrera, o imitador, o teimoso falsário de Emilio Vega, um dos principais 

difusores da lenda piegas, o amigo do pintor morto.  

 

 

Esse se constitui, à luz desta discussão, como um dos pontos principais da narrativa, ao 

apresentar a convergência dos fios que o protagonista tenta desenrolar. A partir dessa revelação, 

pode-se enxergar com outros olhos tudo o que tenha sido narrado até então a respeito da obra 

de Emilio Vega, e, sobretudo, a respeito das verdades e da autoridade de Gaspar. O que, 

conforme demonstra esta análise, tem destaque entre as reflexões que Barco a seco provoca é 

o poder do crítico, do perito e do marchand, que, inseridos no sistema artístico, contribuem para 

afirmar o que é ou não uma obra de arte, e o fazem alimentando um círculo de valores artísticos: 

mesmo tendo descoberto que Emilio Vega estava vivo, mas apenas escolhera ser chamado de 

Inácio Cabrera após o acidente, Gaspar Dias continua a considerá-los dois indivíduos diferentes. 

Cabrera não deixa de ser, assim, um imitador, aos olhos do perito. Em meio às suas pistas e 

pressuposições, Gaspar conclui, então, que 

 

 

Inácio surpreendeu-se ao constatar que ganharia mais depois de morto do que 

enquanto vivo e se enciumou de quem ele mesmo tinha sido, cobiçou o talento 

que sabia ser seu, mas que ele já não possuía, pois logo ficou claro, mesmo 

para ele, que não conseguia pintar como antes. Vingou-se empurrando Emilio 

Vega cada vez mais na direção de seus admiradores vulgares, sem perder, no 

caminho, nenhuma chance de obter lucro. Em segredo, e para a sua satisfação 

pessoal, conseguia desse modo ridicularizar ao mesmo tempo o pintor e os 

seus adeptos (idem, p. 182). 

 

 

Assim, os valores de cobiça, vulgaridade, lucro, satisfação pessoal e ridicularização 

servem como filtro que determina a interpretação que o crítico constrói a respeito das atitudes 
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de Inácio – pois, mais uma vez, Gaspar apresenta apenas as próprias conclusões, sem dar 

explicações ou narrar uma versão apresentada por Cabrera. Ao fim da narrativa, Gaspar relata 

que Inácio vai à galeria e, ao chegar perto da mesa do perito, desembrulha seis tábuas. Ao pegar 

as seis tampas de caixas de charuto, o narrador afirma: “A mera fartura já me assaltava como 

uma desmoralização, um gesto que parecia dar por consumada a depreciação de Vega no meu 

pensamento e no mundo das coisas que eu reputava autênticas” (idem, p. 185). Ou seja – ao 

deixarem de ser raras, as pinturas também perdem o valor que Gaspar lhes atribuía. 

Ao fim de sua análise, o perito conclui que uma das pinturas é um Vega legítimo, “cujo 

destino era, desde já, enfeitar o salão de algum esnobe, apodrecer à luz dessa adoração insalubre, 

enquanto seu preço de revenda subiria sem parar” (idem). Quanto às outras, entretanto, afirma: 

“Eu já tinha visto de tudo. No entanto, agora havia não só razão mas também justiça em 

identificar todas essas pinturas – aquelas cinco e várias outras que eu vira – como de autoria de 

Inácio Cabrera” (idem). Mas se Vega e Cabrera são a mesma pessoa, por que não considerar 

que as tábuas são legítimas? Provavelmente porque, ao fazer isso, o perito colocaria em jogo 

muitas de suas análises anteriores – e, também, talvez, a própria carreira e sua autoridade de 

perito. Gaspar de fato certifica que as seis tábuas são da autoria de Emilio Vega – embora deixe 

claro que acredita que quem as pintou fora Cabrera. O que o leva a declarar que as pinturas, 

falsas em sua concepção, são verdadeiras, é o fato de precisar do dinheiro da venda de tais 

obras. Ao comercializá-las, salvaria a galeria de uma crise, e ainda permaneceria em seu cargo. 

Embora admita que vai continuar a exercer o mesmo trabalho de sempre, entretanto, 

Gaspar compreende que, de certo modo, havia falhado em sua tese. Assim, afirma: “tudo o que, 

durante anos, eu havia proposto e comprovado ao preço de tantos argumentos, de tanto rigor e 

método, compunha agora uma lenda, tão rarefeita, tão confeitada de pieguices quanto aquela 

que Inácio Cabrera difundia” (idem, p. 186). Apesar disso, com o intuito de garantir o que 

conquistou com dificuldade, o personagem não admite a possibilidade de revelar suas 

descobertas: 

 

 

o que eu procurava não era o que descobri. Minhas perguntas não foram 

formuladas para receber uma resposta daquele teor. Dali em diante, portanto, 

trataria de expurgar a fundo toda essa história, até a raiz, sem permitir que 

ficasse em mim nenhum vestígio. (...) Lembrar, conhecer, provar, saber – tudo 

isso é muito bom de se dizer, muito bonito de se ouvir. Mas está condenado a 

ser pouco mais do que o esforço para que alguém acredite em alguém. O 

esforço para uma pessoa se convencer de uma história montada, inventada, 

adulterada ao gosto das circunstâncias. Mais do que simplesmente silenciar, 

minha tarefa de agora em diante era esquecer tudo: só no esquecido podia 

subsistir alguma verdade (idem, p. 187). 
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O narrador deixa, no trecho, a ideia de que entre a verdade e a mentira há uma linha tênue, 

ainda que o trabalho técnico insista em criar uma divisão exata, sólida, entre ambas: em 

contradição com o que foi reforçado ao longo de todo o romance, no fim das contas tudo se 

trataria, no fundo, de um exercício de argumentação, de construção de uma narrativa. E este 

não pode ser considerado o fio condutor de Barco a seco? A simples ideia de que os sujeitos 

que compõem o campo artístico afirmam o que é ou não arte está, de certa forma, relacionada 

à construção de uma narrativa sobre o objeto artístico. 

Em relação aos limites entre o objeto comum e o artístico, destacam-se dois momentos 

do romance. Em ambos, o narrador aponta para Inácio Cabrera como o sujeito capaz de traçar 

uma linha distintiva entre um objeto corriqueiro e a obra de arte. O primeiro é narrado no 

momento em que Gaspar conhece Cabrera, ao avaliar a tábua na galeria: 

 

 

Na época, Cabrera morava na pensão de uma viúva italiana. Um dia, na 

cozinha, viu entre as prateleiras uma tábua pintada que servia de bandeja. 

Sobre ela, um pano rendado e alguns copos e pratos. Através da renda, Cabrera 

percebeu nuvens de cal, um céu chamuscado, o ocre de um mar em brasa. 

Retirou os copos, os pratos, afastou o pano, prestou mais atenção e encontrou 

ali a assinatura de Emilio Vega. Explicou à viúva a importância da pintura, 

enfatizou seu valor, mas a mulher não se deixou convencer com facilidade. 

Enfim, ainda relutante por perder a bandeja, ela acabou arranjando uma 

moldura e pendurando a tábua na parede da escada (idem, p. 54). 

  

 

O segundo está presente ao fim de Barco a seco, quando o narrador começa a 

compreender qual é a identidade de Cabrera: 

 

 

O casebre de um pescador, um hotelzinho perto do cais, um salão de sinuca 

frequentado por marinheiros. Nesses lugares, a pintura repousava esquecida 

de seus méritos. Às vezes havia até revertido à condição de simples pedaço de 

madeira: ora uma bandeja, ora uma prateleira, ora um fundo de gaveta. Com 

seu toque desinteressado, Inácio produzia milagres, ressuscitava os mortos, 

dava uma alma à matéria inerte (idem, p. 147). 

 

 

O contraste entre a alma e o objeto inerte é interessante ao conferir à arte o status de 

material dotado de vida. Não é, logicamente, apenas o discurso de Cabrera que constitui o objeto 

artístico. Há, como demonstra o romance, uma série de elementos que reforçam a consagração 

das pinturas: a venda das pinturas de Vega na loja de molduras, inicialmente; a existência de 

verbetes de enciclopédia, catálogos e livros dedicados ao autor; o registro, na narrativa, da 
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passagem do pintor pelas esferas do que é chamado de “Academia”, ainda que por pouco tempo; 

o interesse das galerias de arte pela comercialização das tábuas, ou da certificação do que é 

legítimo; ou a simples moldura mencionada no trecho anterior. Os limites entre o que é ou não 

arte são definidos, assim, por uma série de narrativas em que o papel do crítico é também 

fundamental. 

No entanto, como se discutiu ao longo desta reflexão, o problema apresentado por Rubens 

Figueiredo não se limita à construção da narrativa, e sim às injunções da profissão do crítico, 

na medida em que este se insere em um campo cujo funcionamento é definido por valores 

legitimados constantemente. A isso, soma-se a questão da realidade social de Gaspar. O 

personagem do crítico que protagoniza o enredo de Barco a seco compreende que a narrativa 

que busca construir em torno de Emilio Vega é o que o separa de seu passado de órfão. Tendo 

vivido nas ruas, a importância dos aspectos materiais na vida do personagem é evidente. É 

evidente, também, seu temor de voltar à situação de pobreza em que um dia se encontrou. Se o 

personagem lança mão de afirmações tais como “estendi a mão e me apoderei do que pude” 

(idem, p. 32) e “o dente e a unha com que eu me agarrava ao meu lugar no solo. Eu não ia 

afundar” (idem, p. 105), é porque entende que há um risco constante de perder o que conquistou. 

Nesse sentido, a cena inicial de luta contra o mar para sobreviver pode funcionar como alegoria 

da situação de um sujeito que, como ele, tem que se agarrar a qualquer oportunidade ou chance 

que aparecer para não submergir. O que aparece como questão, novamente, em Rubens 

Figueiredo, são os limites éticos das atitudes dos personagens que desejam se manter em um 

determinado lugar de poder. 
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CONCLUSÃO 

 

Para introduzir essa conclusão, gostaria de apresentar, primeiro, alguns impasses pelos 

quais passei ao longo do mestrado. Primeiramente, é preciso frisar: a construção desta 

dissertação não foi, de maneira alguma, feita individualmente. Como qualquer elemento 

relacionado ao conhecimento, um trabalho como este só pode ser feito a partir da reunião de 

muitas referências, opiniões e também preconceitos, que – espera-se – serão desconstruídos. 

Enfim, muitos são os elementos que se atravessaram, se acumularam, transformaram uns aos 

outros nesse processo. A análise dos textos apresentados nesta dissertação foi construída ao 

longo de todo o tempo de realização de minha pesquisa. Durante o mestrado, tive a 

oportunidade de discutir aspectos de algumas narrativas de Rubens Figueiredo com outros 

leitores que ampliaram minha visão, apontando para aspectos que eu não havia sido capaz de 

notar e me oferecendo uma contribuição valiosa.  

Em uma dessas ocasiões, no entanto, não houve troca; não consegui argumentar. Certa 

vez, ao apresentar, em um simpósio, os rumos que minhas reflexões vinham tomando, ouvi o 

seguinte comentário: “Clarice, você precisa entender que o mercado não é inimigo do escritor. 

O mercado é amigo do escritor”. Na mesa em questão, eu havia mencionado um ensaio da 

Beatriz Sarlo cuja conclusão muito me tocava desde minha primeira leitura. Trata-se de um 

artigo publicado no livro Valores: arte mercado e política (2002), em que a escritora argentina 

busca discutir o lugar da literatura – primeiro, em sua vida; depois, na sociedade. Assim, Sarlo 

faz uso de um episódio de sua juventude para partir para uma discussão mais ampla. 

Considerando que esse artigo oferece uma importante possibilidade de discussão a 

respeito não só do tema de interesse desta dissertação, mas também de meus dilemas, é 

importante examiná-lo em detalhes. Desse modo, da mesma forma que no capítulo 1, o ponto 

de partida desta conclusão é um leitor. Uma leitora, para ser mais exata: a universitária Beatriz 

Sarlo, que acabara de ingressar na Universidade de Buenos Aires. Inicialmente, Sarlo relata ter 

se desiludido com o curso de graduação; em suas palavras, “o mundo parecia estar dividido 

entre autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar e autores, como Azorín, sobre os quais eu 

acreditava saber tudo e me sentia superior” (SARLO, 2002, p. 40). Sarlo afirma que, no segundo 

semestre de 1960, entretanto, essa relação começou a mudar. O episódio motivador dessa 

mudança estaria, segundo a autora, em uma tentativa de leitura do poema “The Tyger”, de 

William Blake. Ao não compreender o que dizia o poema, a estudante foi em busca do professor 

que havia recomendado a leitura. Vale a pena citar, pela riqueza da descrição, o que diz Sarlo: 
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Procurei o professor que havia solicitado o trabalho, Jaime Rest, num bar 

próximo à faculdade. Fui direto até a mesa dele e lhe disse: “posso 

compreender todas as palavras, mas não sei o que querem dizer neste poema.” 

Ele me convidou para tomar um café e me deu uma explicação da qual hoje 

não me lembro de nada. Mas do que eu me lembro mesmo é do fato de ter 

ficado deslumbrada. Tudo o que eu tinha lido até o momento desvaneceu-se  e 

só permaneceu o tigre em chamas de Blake. Finalmente tinha achado o que 

procurava na universidade: algo que fosse totalmente alheio ao meu mundo e 

aos meus conhecimentos (SARLO, 2002, p. 41). 

 

 

Essa sensação de deslumbramento diante do desconhecido está relacionada, do ponto 

de vista de Sarlo, a um dos elementos centrais na experiência artística na cultura moderna: a 

incompreensão. A arte moderna, tal como define a autora, baseia-se em três elementos: 

“pressupõe a tradição, está baseada num diálogo conflitante com o passado e postula o 

surgimento de algo novo” (idem, p. 39). Dentro desse modelo de ruptura, negação do passado 

e necessidade de criação de uma novidade, as obras de arte às quais essa estudante passou a ter 

acesso apareciam como um desafio, uma “lacuna onde se institui o sentido” (idem, p. 43). Sarlo, 

por sua vez, narra que, à medida que conhecia essas obras, era também, como universitária, 

submetida, “em instituições especialmente dedicadas a isso”, ao que chama de treinamento para 

aprender a lidar com esses vazios e a preenchê-los de alguma forma (idem). Esse treinamento, 

afirma, fazia parte de uma educação moderna, elitista e autoritária que entrou em crise na década 

de 1960. 

Como essa crise tem, segundo a autora, efeitos diretos no panorama atual, não se pode 

dissociá-la de seu contexto histórico, o qual, segundo as ideias apresentadas no artigo, está 

ligado à Segunda Guerra do Vietnã (1964-1975), à Revolução cultural na China (1966), à 

Revolução Cubana (1959), e, por sua vez, a seus líderes revolucionários: Mao, Ho Chi Minh, 

Che Guevara. A atuação dessas figuras exemplares teria exercido uma grande influência nos 

movimentos contestatórios de Maio de 1968 e da Nova Esquerda latino-americana e terminou 

por contribuir para a reconfiguração dos sentidos da palavra “intelectual”: intelectuais eram os 

nomes desses sujeitos que se voltavam à ação, à prática política, e não à palavra escrita e ao 

isolamento, como Sartre ou Lévi-Strauss, por exemplo. Apresentava-se então, segundo Sarlo, 

uma crítica não só à intelectualidade, como também ao próprio sistema educacional e ao meio 

artístico, em sua impossibilidade de integração com a sociedade como um todo e em seu diálogo 

exclusivo com as elites. Sarlo argumenta que, a partir desse movimento de ressignificação, “a 

crença na palavra escrita retrocedeu diante de uma concepção que identificava cultura e arte 
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com opressão de classe” (idem, p. 45). Estariam aí, segundo o artigo, as bases para a 

configuração cultural pós-moderna.  

Entre essas bases, parece haver, para a autora, alguns problemas. Isso não está explícito 

ao longo do texto e não me chamou atenção por muito tempo. Porém, o que Sarlo afirma em 

sua argumentação é que esse antiautoritarismo teria como consequências a “erosão da 

legitimidade cultural” (idem, p. 44), bem como da “autoridade do cânone e de seus sacerdotes” 

(idem, p. 45). O agente dessa erosão teria sido, em suas palavras, a “política” (idem), ou seja, 

os movimentos contestatórios que se desenrolaram não só na América Latina, mas em uma 

escala global. O que a autora denomina como configuração cultural pós-moderna consistiria, 

então, em um panorama atual de valorização de produções culturais em sua diversidade: 

 

 

Uma ou outra mutação tem modificado nosso conceito de cultura letrada, 

transformando-a num corpus mais liberal e universalmente humano. 

Começamos a reconhecer a diversidade como uma qualidade que deve ser 

levada em consideração por qualquer cânone. (idem, p. 38) 

 

 

Uma das consequências dessa transformação ideológica é a inclusão dos estudos 

culturais na academia, o que a autora denomina de “a visão politicamente correta de se encarar 

a literatura e as ciências humanas” (idem, p. 38). Essa visão livre de preconceitos geraria, 

segundo Sarlo, a inclusão dos produtos das indústrias culturais entre os objetos de análise tanto 

da academia quanto da crítica, o que representa também um problema para a autora. Isso porque 

os estudos culturais não dariam conta de uma avaliação de obras artísticas modernas, que 

compreende como “obras valorosas”. Nas palavras de Sarlo, 

 

 

os estudos culturais caracterizam-se pela sua perspectiva ultra-relativista. 

Nesse sentido, gostaria de afirmar que a arte e a literatura modernas não 

podem ser capturadas completamente sob uma perspectiva puramente 

relativista. A experiência estética e a discussão dos valores estéticos podem 

estar baseadas numa diversidade democrática, mas requerem muito mais do 

que o respeito por essa diversidade. Requerem a avaliação que, no caso da 

arte, não vem de regras democráticas e pode não ter a diversidade como 

elemento norteador (idem, p. 39). 

 

 

Observa-se, então, que a autora propõe uma valorização da experiência estética em 

detrimento da diversidade de temas. Compreendendo que a simbolização é o mais importante 

na arte, Beatriz Sarlo opõe o que chama de “objetos de arte” aos produtos valorizados tanto pela 

indústria cultural quanto pelos estudos culturais: a definição aplicada aos primeiros, entendidos 
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como “artefatos complexos sob uma perspectiva ideológica, semântica e formal” (idem, p. 39), 

não pode, para a autora, se aplicar ao segundo grupo. Ao apresentar esse panorama 

contemporâneo e discutir os caminhos históricos e intelectuais que, segundo seu ponto de vista, 

levaram à consolidação de uma crise da cultura letrada, Sarlo chega, então, à definição de seu 

ideal de arte. Esse ideal, segundo o artigo, não pode ser dissociado do pensamento crítico: trata-

se de “discursos indeterminados e indetermináveis (...), que nos obrigam a depararmo-nos com 

o incompleto, a morte e a não-reconciliação”. Essas características, na opinião da autora, não 

podem ser conciliadas com as pretensões da indústria cultural e do mercado: 

 

 

A única coisa que o mercado adora fazer com a arte é vendê-la ou articulá-la 

em grandes exposições urbano-turísticas. O desafio está na capacidade desta 

de preservação de seu potencial crítico, que envolve a capacidade de 

estabelecer um diálogo que ilumine conflitos morais, sociais, políticos e 

estéticos (idem, p. 54). 

 

 

Esta conclusão dialoga com o que entendo como o lugar da arte, mas não pode ser 

dissociada do restante da argumentação, como fiz em minhas primeiras leituras. Como a 

interpretação do que é lido muda ao longo do tempo e das referências adquiridas, inicialmente 

me identifiquei com alguns aspectos e não me ative a outros. Assim, o fato de Sarlo entender 

na indústria cultural uma espécie de ameaça ao pensamento reflexivo e ao questionamento 

pareceram, incialmente, o ponto mais relevante desse artigo. Meu olhar sobre a área editorial, 

como mencionado na introdução a esta dissertação, fornece diariamente argumentos contrários 

à ótica do mercado, da pressa e do esvaziamento do valor social e político do livro. Os estudos 

que culminaram nesta dissertação, no entanto, demonstraram os valores que estão nessas 

entrelinhas – valores elitistas, é preciso dizer, sobretudo em seu destaque à importância da 

forma e do que Beatriz Sarlo chama de valores estéticos. 

Como a própria autora demonstra em sua narrativa, a relação com essa dimensão estética 

da arte moderna pode ser, muitas vezes, conflituosa. A estudante da Universidade de Buenos 

Aires que, ao ler um poema moderno, se viu em um mar de incompreensão, só compreendeu o 

que dizia o autor ao passar a dispor de ferramentas que a auxiliaram em sua interpretação. Essas 

foram fornecidas, em suas próprias palavras, por uma educação elitista. Por outro lado, a 

referência, por si só, às “grandes exposições urbano-turísticas” traz consigo, de certo modo, 

uma crítica ao turismo voltado ao consumo dessa arte, que estaria, é possível inferir, esvaziado 

de uma possibilidade de leitura crítica do que se expõe. 
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Voltamos, então, ao texto de Eneida Maria de Souza que serviu de ponto de partida para 

o capítulo 1. No artigo em questão, Eneida discute a exaltação de um viajante especial, capaz 

de ler todos os signos da cidade com calma, em contraste com os grupos que, apressadamente, 

conhecem Paris a bordo de um ônibus veloz – e, transpondo a imagem para um contexto 

contemporâneo, acotovelam-se para tirar selfies diante da Monalisa, a representação 

contemporânea da crítica ao turista apressado. Num cenário contemporâneo, em oposição a esse 

turista estaria, atualmente, o que lê um livro enquanto toma um café coado em uma cafeteria 

hipster. A autora se vale do exemplo do turista para discutir a relação entre literatura, distinção 

social e privilégios de classe, e para, a partir disso, defender uma visão inclusiva da literatura, 

não só no que se refere aos leitores, mas também na possibilidade de flexibilização dos limites 

que separam seu objeto de estudo dos demais. Nesse contexto, faz uma análise muito bem-

vinda a esta discussão: 

 

 

 O debate que hoje se realiza com relação aos estudos culturais e aos estudos 

literários se ancora em preconceitos oriundos de fontes distintas, além de se 

apresentar como ultrapassado, se levarmos em conta que, no princípio do 

século, a elite intelectual brasileira desconhecia estarem os movimentos de 

vanguarda procedendo ao questionamento da noção de arte como peça de 

museu e valorizando outras manifestações culturais, como a publicidade e o 

jornal. 

 

 

Assim, ao apresentar uma visão inclusiva da arte, Eneida Maria de Souza inverte a 

ordem de prioridades elencada por Beatriz Sarlo. Enquanto a pesquisadora argentina prioriza 

os valores formais do objeto artístico, Eneida se volta a uma análise dos dispositivos de classe 

envolvidos nesse debate, ao considerar que a delimitação estrita do objeto literário segundo um 

ou outro critério está relacionada a uma manutenção de determinada distinção e a preconceitos 

socais. Em oposição a essa distinção entre um leitor melhor e outro inferior, estaria o olhar 

democrático. A ideia de democracia é, então, fundamental a este trabalho. 

No entanto, é fundamental destacar que, das vezes que li esse artigo, uma pergunta 

inevitavelmente se impôs: essa ideia valida a aceitação e a valorização de qualquer coisa que 

circule na sociedade? A resposta, tendo-se em vista o que se discute ao longo de todo este 

trabalho, é clara: não. Como encontrar uma perspectiva crítica, então, diante do que muitas 

vezes se parece com uma aceitação acrítica de tudo o que circula? Essa não é, definitivamente, 

a postura que eu gostaria de assumir. 

Mas, como tenho dito, a construção dessas ideias foi atravessada por diversos pontos de 

vista e por uma complexa análise de muitos fatores. Dentro desse contexto de constante 
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questionamento, gostaria de mencionar uma leitura que serviu para dar contornos mais 

concretos ao caminho que eu busquei tatear na escrita deste trabalho, e que faz parte de uma 

interessante discussão. Essa leitura não foi feita em um livro ou em um artigo, mas em um 

momento de descanso, à época da conclusão desta dissertação. Estava navegando no Facebook 

quando li uma pequena postagem da pesquisadora Regina Dalcastagnè. Nessa postagem, a 

professora da UnB diz o seguinte:  

 

 

Afinal, quem ainda aguenta essa pregação sobre a superioridade moral da 

“grande” literatura? Literatura não salva o mundo, não leva ninguém à 

redenção, boa parte dela é estúpida e reforça todo tipo de preconceitos – e não 

estou falando aqui da “literatura de massa”. Que continuemos a usá-la como 

uma arma desesperada para tentar sensibilizar as pessoas e enfrentar o 

amesquinhamento dos nossos dias é outra história. A força da literatura está 

em sua possibilidade de mudar de mãos, de fazer leitoras/es se transformarem 

em escritoras/es (DALCASTAGNÈ, 2016, s/p).  

 

 

Essa não é uma novidade. Trata-se de uma ideia que está presente em toda a discussão 

realizada pela pesquisadora, e não apenas nessa postagem. O mencionado artigo “A personagem 

do romance brasileiro contemporâneo 1990-2004” (2005), bem como o livro Literatura 

brasileira contemporânea: um território contestado (2012), apresentam discussões que 

circulam em torno dessa temática. No entanto, considero relevante apresentar tal citação não só 

pelo seu conteúdo, mas também pela sua proposta de realizar, em uma rede social – ou seja, de 

certa forma, publicamente –, uma discussão que seria normalmente realizada nos limites da 

universidade e de seus veículos de divulgação. O que gostaria de ressaltar nessa publicação é o 

destaque feito aos preconceitos que Dalcastagnè afirma existirem não – apenas – na chamada 

“literatura de massa”, mas também no que se chama de alta literatura, aquela que apresenta um 

domínio da forma e uma bela construção estética. Como afirma a autora, não basta valorizar a 

forma e os temas. É preciso, como demonstra o artigo supracitado, publicado na revista Estudos 

de literatura brasileira contemporânea, investigar os motivos, os personagens e os sujeitos 

envolvidos em todo o sistema que se refere à publicação de uma obra literária.  

Assim, neste trabalho, busquei realizar uma análise de como se apresentam os 

personagens escritores na obra de Rubens Figueiredo. Trata-se, principalmente, de personagens 

que refletem o cenário analisado por Dalcastagnè: homens de classe média ou alta, de meia-

idade. As mulheres não aparecem senão marginalmente, e quando aparecem nas narrativas 

analisadas, são tratadas com desprezo por esses homens. Destaca-se ainda o fato de esses 

personagens verem na escrita ou na área da crítica uma forma de ascender socialmente e garantir 
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à sua imagem certo prestígio. Essa análise contou, então, com as contribuições de Eneida Maria 

de Souza, Néstor García Canclini, Pierre Bourdieu e Michael Löwy, na medida em que o 

comportamento desses personagens não pode ser dissociado de seu contexto social, e, também, 

de uma performance social que se espera do escritor e do crítico. 

No capítulo 1, foi possível observar que a caracterização de Pedro situa o livro até 

mesmo como um título de nobreza destinado a ser agregado à riqueza alcançada pelo 

personagem. Conforme apresenta sua trajetória, Pedro aparece como uma figura que “venceu 

na vida” em função não só de suas ambições, mas também dos privilégios de que dispõe por 

ser um jovem de classe média e, ainda, de sua falta de ética. Se, na infância, o personagem 

roubava livros de sebos, na vida adulta, rouba verbas públicas em benefício próprio. Sua história 

como leitor aparece como ponto de partida para essa trajetória, uma vez que foi a formação 

leitora que permitiu desde cedo a distinção social do personagem. Assim, a análise da narrativa 

apresentada por Rubens Figueiredo permitiu que se relacionasse a visão que Pedro tem a 

respeito da leitura e a discussão que Eneida Maria de Souza propõe sobre o escritor. A leitura 

aparece, então, como um instrumento que garante a distinção dos sujeitos que dispõem de uma 

bagagem cultural especial. Pedro conquista essa bagagem facilmente na faculdade. Enquanto 

seus pais o sustentam, o universitário dispõe de tempo para tecer a rede de contatos que será 

fundamental à sua escalada rumo à suas conquistas financeiras.  

Nota-se que um dos elementos priorizadas por Rubens Figueiredo na construção 

desses personagens que desejam ser escritores não está apenas na visão que se tem da literatura, 

mas também da leitura. A recorrência de referências a ler ou ser lido tornou possível uma 

articulação com as propostas apresentadas por Ricardo Piglia em O último leitor. Assim, 

destaca-se, inicialmente, a leitura instrumental priorizada pelos universitários do círculo de 

amigos de Pedro, e, em seguida, a leitura, também instrumental, realizada no meio literário. Em 

meio a esquemas em que o principal elemento é a bajulação, Pedro consegue elogios de críticos 

que não leram sua obra, e elogia livros nunca lidos. 

Ao longo do capítulo, foi possível também identificar elementos comuns na construção 

de Pedro e Nestor. Tal como Pedro, Nestor também está relacionado a esses esquemas de não 

ler nem ser lido: o jornalista lança uma biografia que é promovida graças a um escândalo 

contido em um de seus capítulos. A narrativa se estende por sete páginas que de fato serão lidas, 

mas o restante do livro fica de lado em face do teor polêmico da informação. Nestor também 

não lê o livro de Torres, outro escritor que se dedica a fazer uma biografia sobre o mesmo 

personagem, e, no entanto, considera o livro inferior, cheio de lugares-comuns. A análise das 

duas narrativas permitiu também a realização de uma discussão acerca do valor dos livros que 
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esses escritores lançam: o estilo se mostra presente em ambas as narrativas; trata-se de uma 

qualidade que contribui para a consagração do escritor pela crítica, embora a personagem de 

Helena demonstre que, muitas vezes, essa consagração não se traduz em retorno financeiro. 

Embora tenha lançado livros consagrados pela crítica, de alguma forma essa escritora não 

alcança uma condição financeira que lhe garanta os mesmos confortos que Pedro conseguiu. O 

estilo do livro escrito por Nestor, por sua vez, é deixado de lado em função da polêmica que 

garantiu apenas vendas. 

Ao elencar todos esses temas, então, foi possível constatar que Rubens Figueiredo 

confere um efeito negativo à representação desses escritores, uma vez que seus livros não são 

lidos. Para que servem, então?, pode-se perguntar, pois a apresentação de escritores que não 

leem gera o efeito de questionamento do lugar da própria literatura. Nas narrativas analisadas, 

compreende-se que o valor social, filosófico do livro está em segundo plano. O que se ressalta 

é o valor financeiro, de mercadoria ou de moeda de troca social. Mas esse lugar de moeda de 

troca, pode-se concluir, é para poucos. Está destinado, sobretudo, aos que conseguem aproveitar 

oportunidades, mesmo que à custa de uma conduta antiética. Assim, Nestor não hesita em 

roubar informações obtidas por Torres, e, ao divulgá-las, obtém o sucesso que deseja alcançar. 

Essa discussão sobre o lugar do escritor permitiu um diálogo com o que apresenta Eneida Maria 

de Souza a respeito do valor do livro. Nesse contexto, entende-se que esse valor está 

diretamente ligado ao nome de seu autor e à posição social que esse escritor ocupa.  

No que diz respeito à posição social do escritor, as ideias apresentadas por Bourdieu 

demonstram carregar uma rica possibilidade de análise. Isso porque a ideia de distinção social 

conferida àqueles que tiveram acesso aos estudos formais pode ser diretamente articulada com 

a representação não só desses escritores, mas também do crítico de arte apresentado no capítulo 

2. Assim, foi possível fazer uma leitura da postura de Gaspar à luz das ideias não só de 

Bourdieu, como também de Canclini – que, como autor latino-americano, oferece uma 

interessante leitura da obra do sociólogo francês. Desse modo, ao apresentar uma análise sobre 

as formas de interpretação da arte observadas nos museus mexicanos, Canclini constata que o 

olhar do público se distancia das ferramentas enaltecidas pela crítica tradicional. A relação 

também pode ser entendida inversamente, ou seja, pode-se também afirmar que a crítica não 

busca se aproximar da visão do público. 

Gaspar pode ser identificado como um crítico que ocupa esse lugar. O personagem 

busca afirmar a própria autoridade a partir da demonstração de domínio dos métodos 

convencionais de apreciação da arte e do desprezo sobre a opinião dos demais. A análise do 

comportamento desse personagem permitiu que se concluísse que suas atitudes são motivadas 



93 

 

por uma preocupação com um passado de pobreza, ao qual o personagem não deseja voltar. 

Novamente, é possível notar, apresenta-se o intelectual que, para não correr o risco de deixar 

certa posição social, abre mão de uma conduta ética. Gaspar descobre que a história que 

construiu e sustentou a respeito de Emilio Vega contém um grande erro, mas não admite esse 

erro para não colocar em risco o próprio trabalho.  

Assim, depois da escrita dessa dissertação e da discussão sobre os papéis exercidos pelos 

escritores, críticos, jornalistas e pelo pretenso editor que busquei analisar, posso oferecer uma 

resposta ao comentário que foi feito ao final de minha apresentação no simpósio: o mercado 

pode até ser amigo do escritor, sim. Mas principalmente se esse escritor for homem, branco, de 

classe média, ou se veicular, em seus livros, narrativas e personagens condizentes com os 

valores priorizados pelo sistema editorial. Ou, ainda, se pertencer a uma classe social que lhe 

garanta uma formação literária sólida, preferencialmente em um curso superior que permita a 

emulação dos padrões valorizados pela crítica. Ou se tiver construído uma importante rede de 

contatos. A esses homens, o mercado costuma oferecer uma boa amizade, como demonstram 

os escritores e o crítico tematizados por Rubens Figueiredo. 

Nesse aspecto, a escrita desta dissertação me levou a uma posição de constante reflexão 

e escuta. Muitas vezes, ao me deparar com um escritor, um crítico ou até mesmo um leitor 

arrogante, pensei nos personagens de Rubens Figueiredo. Me perguntei, também, se já havia 

assumido essa postura em outros momentos, já que o tratamento que o autor confere aos 

escritores e críticos analisados nesta dissertação causa certo desconforto a partir de uma imagem 

da qual eu gostaria de me distanciar. A relação dos personagens com a opinião não especializada 

é, também, um ponto que pude transpor para a minha realidade, e me fez questionar o lugar que 

ocupo como estudante, como pesquisadora e como a professora que gostaria de me tornar.  

Considero, ainda, que trabalhos como o realizado por Regina Dalcastagnè são 

fundamentais para que se proponha uma crítica sólida ao meio editorial. Considerando-se o 

meio literário como um sistema em que se articulam as esferas da crítica, as editores, os 

escritores e os leitores, os problemas e as reivindicações apontados pelos leitores podem dar 

origem a transformações não só dos temas abordados pelos livros como também do que o meio 

editorial pode buscar publicar. Nesse sentido, a pesquisa sobre o tema da representação do 

escritor se ampliou para uma busca sobre o lugar social do escritor, e, principalmente, da 

escritora contemporânea. Esta pesquisa, portanto, não tem fim aqui. Este é só o começo. 
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