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RESUMO 

 
MEIRELES, Ana Carolina Barros. Roberto Arlt, crítico de cinema. Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) - Instituto de Letras, Universidade Federal 

Federal, Rio de Janeiro, 2013 

 

 

Neste trabalho de dissertação, discute-se a importância cultural, social e política da obra do 

escritor argentino Roberto Arlt, através do enfoque na análise da crítica cinematográfica 

produzida pelo autor dentro de suas aguafuertes porteñas. O estudo das crônicas contidas no 

livro Notas sobre el cinematógrafo nos mostra que Arlt não abandona o tom mordaz e o 

engajamento crítico de sua escritura, mesmo quando se dedica a falar sobre cinema. O autor 

argentino aproveita a consolidação desta nova expressão artística para questioná-la através de 

seus diversos prismas: a de arte símbolo do homem moderno, a de renovadora dos valores e 

costumes da sociedade portenha e a de grande indústria. Esta investigação se enriquece pelo 

diálogo entre as crônicas arltianas e obras cinematográficas contemporâneas ao escritor. 

Espera-se que a análise das aguafuertes cinematográficas de Arlt possa destacar determinadas 

características da escrita do autor, que nos levem a compreender o caráter transgressor de sua 

obra. 

 

Palavras-Chave: Roberto Arlt, cinema, Notas sobre el cinematógrafo, modernidade, 

literatura argentina 
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RESUMEN 

 
MEIRELES, Ana Carolina Barros. Roberto Arlt, crítico de cinema. Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) - Instituto de Letras, Universidade Federal 

Federal, Rio de Janeiro, 2013 

 

 

Esta disertación discute la importancia cultural, social y política de la obra del escritor 

argentino Roberto Arlt, a través del enfoque en el análisis de la crítica cinematográfica 

producida por el autor en sus Aguafuertes Porteñas. El estudio de las crónicas contenidas en el 

libro Notas sobre el cinematógrafo, nos muestra que Arlt no abandona el tono mordaz y el 

encajamiento crítico de su escritura, aun cuando se dedica a hablar sobre el cine. El autor 

argentino aprovecha la consolidación de esta nueva forma de expresión artística para 

cuestionarla bajo sus diversos prismas: la del arte símbolo del hombre moderno, la de 

renovadora de valores morales y de costumbres de la sociedad porteña y la de grande 

industria. Esta investigación se enriquece con el diálogo entre las crónicas arltianas y obras 

cinematográficas contemporáneas al escritor. Se espera que el análisis de las aguafuertes 

cinematográficas de Arlt pueda aclarar determinadas características de la escrita del autor que 

nos lleve a la comprensión del carácter transgresor de su obra. 

 

Palabras Claves: Roberto Arlt, cine, Notas sobre el cinematógrafo, modernidad, literatura 

argentina 
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INTRODUÇÃO 

 

O início do século XX apresenta uma multiplicidade de cenários. Podemos observar o 

notório e constante avanço tecnológico e industrial, responsável pela melhoria da qualidade de 

vida das populações em geral e também pela expansão da sociedade de consumo, assim como 

o estouro de uma grande guerra, que, apesar de decorrer das tensões advindas das disputas por 

áreas coloniais, transforma-se em uma oportunidade para as nações combatentes exibirem sua 

força militar e engenhosidade tecnológica 

A economia após a Primeira Guerra Mundial permaneceu forte ao longo da década de 

1920. A guerra promoveu estímulo para a indústria e para a atividade econômica em geral. 

Ainda que alguns sinais de alerta predissessem o colapso do sistema econômico global em 

1929, as lideranças políticas não foram capazes de impedir esta grande crise.  

É nesse cenário que os movimentos artísticos de vanguarda surgem, e, com eles, o 

questionamento da divisão, tão adotada entre os artistas do modernismo, entre a arte e a práxis 

vital. A arte se transforma em objeto de transgressão e autocrítica. A vanguarda preza pela 

experimentação estética e pela ruptura com as tradições técnicas de todas as manifestações da 

arte.  

Além disso, também é posta em foco a discussão do lugar da literatura como bem de 

uma sociedade de consumo. Observamos que a vanguarda galga espaço dentro da literatura 

hispano-americana e especificamente da literatura argentina, como veremos ao longo do texto. 

A Argentina das primeiras décadas do século XX colhia os frutos de sua vasta 

produção agropecuária. A expansão das atividades econômicas no país impulsiona o 

crescimento de um grande centro urbano, espelhado no modelo europeu de urbe, 

acompanhando o furor do progresso e da “civilização”. Buenos Aires é, no final do século 

XIX e início do século XX, a capital latino-americana, representativa em seu crescimento 

populacional acentuado, principalmente pelo grande fluxo de imigrantes que lá chegavam e 

pelo poder econômico que a cidade ostentava e que era financiada majoritariamente pela 

produção das regiões rurais do país.  

A cidade se expande em ritmo vertiginoso, auxiliada pelo avanço tecnológico, 

exibindo modernas construções, ampliando seu sistema de transportes e oferecendo mais 

possibilidades de trabalho e ócio para os seus habitantes. O contingente populacional que 

chega a Buenos Aires nesta época busca perspectivas de ascensão social que seus países, ou o 

trabalho no campo (na própria Argentina), não proporcionaram. A capital portenha se 

modifica em seu traçado urbano e passa a abrigar novos personagens em seus espaços. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
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A pluralidade dos grupos sociais da cidade é analisada por José Luis Romero no 

percurso que faz pelas cidades burguesas desta época. Romero destaca o surgimento de novas 

burguesias que se constituíam  

 

daqueles que se mostravam possuidores das aptidões requeridas para enfrentar as 

novas circunstâncias, deixando decididamente de lado as limitações impostas pelos 

hábitos tradicionais e optando por outras formas de comportamento (ROMERO, 

2009,p. 299).  

 

Estas surgiam em parte do “velho patriarcado” que detinha o poder econômico em suas mãos 

mesmo antes do processo modernizador argentino. e de uma classe média que vê o progresso 

como possibilitador da ascensão social que ela busca de maneira incessante. 

Ao explicar a ascensão da “cidade burguesa”, o historiador também ressalta a 

importância da heterogeneidade dos setores populares desta urbe. Romero afirma que 

  

Foi a fusão entre os grupos imigrantes e os setores populares e da pequena classe 

média da sociedade que constituiu a massa das cidades latino-americanas a partir 

dos anos da Primeira Guerra Mundial. O nome, mais freqüente que o de multidão, 

com o qual foi denominada, adquiriu certo sentido restrito e preciso. A massa foi 

esse conjunto heterogêneo, marginalmente situado ao lado de uma sociedade 

normalizada, diante da qual se apresentava como um conjunto anômico. Era um 

conjunto urbano, embora urbanizado em diferente medida, já que estava constituído 

por um  grupo urbano de longa data e um grupo rural que começava a urbanizar-se. 

(ROMERO, 2009,p.369).  

 

Esta nova face urbana da cidade de Buenos Aires propicia o surgimento dos 

movimentos de vanguarda no país. Além disso, a redução dos níveis de analfabetismo no país, 

através da aprovação da lei 1.420, em 1884, no Congresso da Nação Argentina, foi outro fator 

de notória importância para que os movimentos argentinos de vanguarda se estabelecessem.  

A lei, que previa a educação obrigatória, gratuita e laica para os alunos de 6 a 14 anos, 

foi responsável pela importante diminuição da quantidade de analfabetos no país, o que seria 

muito importante à formação e crescimento da quantidade de leitores no início do século XX.  

 O número de bibliotecas públicas aumenta, corroborando a idéia de que seriam estas 

um meio complementador da escola, pois tornariam disponíveis a toda população um acervo 

de livros importantes e úteis de conhecimento variado, acessível a qualquer pessoa que 

estivesse capacitada a recebê-lo. 

Ainda analisando a campanha iniciada pelo governo para diminuir os índices de 

analfabetismo no país, observamos o aparecimento de um mercado voltado para a produção 

de livros em larga escala, assim como um número extenso de jornais e revistas que variavam 

suas temáticas entre culturais, literárias ou políticas. Há a demanda do público por 
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informação, resultando em um significativo aumento do número de escritores profissionais, 

jornalistas editores e de livrarias e quiosques onde se vendiam os diversos diários e 

periódicos. A preocupação com a formação de leitores na cidade nos mostra que 

 

A letra apareceu como a alavanca da ascensão social, da respeitabilidade pública e 

da incorporação aos centros de poder; mas também, em um grau que não havia sido 

conhecido pela história secular do continente, de uma relativa autonomia em 

relação a eles, sustentada pela pluralidade dos centros econômicos que a sociedade 

burguesa em desenvolvimento gerava. (RAMA, 198,p. 141 e 142).  

  

 O aumento das publicações periódicas fez com que publicações tradicionais do país 

dividissem espaço com jornais voltados à população imigrante em Buenos Aires, (caso dos 

jornais Le Courrier de la Plata e El Correo de España). O mercado editorial precisava oferecer 

seu produto a todo seu público alvo, e atender a todas as camadas sociais portenhas. 

  No campo literário, percebemos a ruptura estética ocorrida no campo intelectual 

argentino como impulsor para o aparecimento de revistas vanguardistas, entre elas Martín 

Fierro, Claridad e Proa, dotadas de um tom transgressor e inovador, ainda que pensassem a 

literatura por prismas distintos. 

 O Periódico quincenal de arte y crítica libre Martín Fierro, fundado em 1924 por 

Evar Méndez, herdando o nome de uma publicação anterior do próprio criador, era assinado 

por um grupo de colaboradores de notoriedade, como Jorge Luis Borges e Oliverio Girondo. 

As principais discussões promovidas por este grupo centralizavam-se na busca pela renovação 

da linguagem literária e estética, no tom irreverente com que a publicação dialoga com o 

leitor, no embate entre os valores nacionalistas vigentes na cultura argentina e na busca por 

uma nova sensibilidade. Nas palavras de Beatriz Sarlo, 

 

La heterogeneidad del discurso martinfierrista se origina en ese conjunto de 

oposiciones y vacilaciones no resueltas. La primera, la que une el nombre de la 

revista, Martín Fierro, a su programa de renovación estética, expresa uno de sus 

temas principales: nacionalismo cultural y vanguardia. Pero si éste es el programa, 

el carácter heterogéneo de las proposiciones que lo componen, al mismo tiempo 

que crea la originalidad de la revista, desencadena, en algunos textos, un haz de 

contradicciones ingobernables: de un lado el sujeto nacional, Martín Fierro; del 

otro, los predicados europeos y cosmopolitas de renovación estética (SARLO, 

1997,p. 254). 

  

 A busca do grupo de Florida, também escritores das edições de Martín Fierro, por 

romper com a tradição literária através de uma transformação estética é característica que 

separa este movimento vanguardista daquele representado pelo grupo de Boedo.  
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 Assim como os escritores de Florida se reúnem e participam de uma revista, o grupo 

de Boedo reivindica, através das páginas da revista Claridad, a escrita como instrumento 

revolucionário. A arte social
1
 é a forma de ruptura com a tradição aqui encontrada. A 

vanguarda para estes dois grupos irrompe por distintos canais de experimentação. A escolha 

de cada um deles pode ser explicada, entre outros caminhos, pelo nome dado a cada um dos 

grupos literários.  

 Florida está localizada no centro de Buenos Aires e abrigava, neste início de século, 

parte do comércio de luxo da cidade, além de elegantes cafés e estabelecimentos dedicados ao 

ócio das classes altas portenhas. O bairro de Boedo, local operário da cidade, se situa nos 

subúrbios portenhos, era freqüentado por esta nova população composta por migrantes e 

imigrantes e abrigava teatros populares e “boliches”. Os integrantes do grupo de Florida 

fazem parte, em sua grande maioria, da elite econômica argentina.  

 A formação educacional de alguns desses escritores é feita nas cidades francesas, de 

onde se origina a vontade de inovação e experimentação estética no campo das artes. Os 

boedistas, por outro lado, debruçam-se sobre as obras russas de Leon Tostói, Dostoievski, e 

simpatizam com os ideais propostos por Marx e Engels no Manifesto Comunista e com toda a 

extensa bibliografia produzida pelos mesmos.  

 Este é o panorama social, econômico e literário em que Roberto Godofredo 

Christophersen Arlt irá produzir sua obra literária. Nasce em Buenos Aires, 2 de abril de 

1900, natural do bairro de Flores e filho de pai alemão e mãe italiana. Antes de trabalhar 

como romancista, contista, dramaturgo e jornalista, exerce um sem número de funções, como 

pintor de brocha gorda, ajudante em uma livraria, aprendiz de funileiro e peão em una fábrica 

de ladrilhos.  

Sylvia Saitta (2000), afirma que sua relação com a escrita tem início em 1916 quando 

começa a trabalhar como jornalista, profissão com a qual tentaria resolver seus problemas 

econômicos e que permitiu que o autor se relacionasse com os círculos literários portenhos. 

Publicou El juguete rabioso, seu primeiro romance, em 1926. Nesta época, também começava 

a escrever para os jornais Crítica e mais tarde para o jornal El Mundo. Suas colunas diárias 

Aguafuertes Porteñas apareceram de 1928 a 1935 e foram depois recopiladas em livro de 

mesmo nome. Em 1935, Arlt viajou a Espanha e África, enviado por El Mundo, e escreveu 

suas Aguafuertes Españolas. No entanto, salvo esta viagem e algum período em que 

                                                 
1
 O termo “arte social”, quando relacionada ao grupo de Boedo, pode ser interpretada tanto como a arte que é 

construída em grupo, como aquela cuja temática se baseia na observação e crítica dos sistemas estabelecidos por 

uma sociedade.  
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excursionou no Chile e no Brasil, permaneceu na cidade de Buenos Aires, tanto na vida real 

como em seus romances. 

O periódico El Mundo, publicado pela editora Haynes, tinha o formato de tablóide, 

com grandes fotos e manchetes, notícias de fácil leitura e assimilação que indicam o objetivo 

de atender aos leitores que buscavam informações nos campos político, econômico e cultural, 

sem que fosse necessário dedicar a esta leitura muito tempo ou algum espaço exclusivo, uma 

vez que sua diagramação e conteúdo permitiam que este diário pudesse ser lido no tempo do 

deslocamento do leitor ao seu local de trabalho. 

 Arlt, desde sua primeira crônica, dedica-se a escrever sobre importantes aspectos do 

cotidiano social e político da cidade de Buenos Aires, valendo-se sempre do tom mordaz e 

crítico que caracterizam sua escrita. Suas aguafuertes são resultado da mescla do progresso 

com a pobreza, do cosmopolita com o tradicional, da elite com o trabalhador, registrando este 

mosaico urbano com a irreverência martinfierrista, mas ao mesmo tempo com a preocupação 

em atrelar à sua escrita valores sociais, assim como os escritores de Boedo.  

 Arlt produzirá, nos anos em que escreve suas crônicas, uma série de aguafuertes  sobre 

o cinema. Apesar de não ter o mesmo valor que outras manifestações artísticas, o cinema 

desperta o interesse e o olhar crítico de Arlt, por representar este caráter modernizador das 

grandes cidades, mas também por registrar, assim como suas crônicas, um recorte de 

costumes, cenários e personagens bastante variados.  

A análise da representação da cidade na obra de Roberto Arlt, a partir de seu caráter de 

espectador e crítico de cinema, se justifica pela apresentação de elementos que evidenciam a 

tensão trazida pela modernidade, entre uma revolução técnica que levasse e permitisse 

também o advento de uma revolução mental.  

Ao longo deste estudo, observaremos como Arlt se relaciona com o cinema como 

novo meio de comunicação e entretenimento. O primeiro capítulo se dedica a observar, de 

maneira global, a crítica cinematográfica publicada pelo escritor argentino. Para isso, 

analisamos particularmente as reflexões do aguafuertista acerca dos elementos que mais lhe 

atraem o interesse no mundo cinematográfico.  

 Veremos, ao longo desta primeira parte da dissertação, que o ato de assistir a uma obra 

cinematográfica permite, além do divertimento, o diálogo crítico sobre o modo de 

organização social e econômica vigente na modernidade. 

 O capítulo inicia com um breve levantamento sobre o surgimento do cinema, 

destacando sua evolução técnica e seu crescimento nas grandes cidades, principalmente em 

Buenos Aires. Neste primeiro momento, destacamos também o nascimento do interesse do 
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autor argentino pelo cinema, através de sua primeira experiência cinematográfica, guiada pela 

atriz italiana Lidia Borelli, até a escritura de sua primeira crônica cinematográfica.  

 Na continuação, analisamos, de maneira mais específica, os temas de maior 

recorrência encontrados nas aguafuertes reunidas em Notas sobre el cinematógrafo: a relação 

estabelecida entre a população portenha e o cinema, a análise cinematográfica baseada no 

trabalho de representação feito pelos atores e as possibilidades de ascensão econômica através 

da indústria cinematográfica.  

 As características técnicas do cinema permitem que ele seja assistido por mais 

pessoas, pagando valores mais módicos. Isto possibilita que o cinema seja visto como um dos 

maiores veículos de entretenimento da sociedade moderna, tal como vemos a televisão 

atualmente. A incorporação do cinema na rotina de ócio dos habitantes de Buenos Aires 

interessa a Arlt, que, aproveitando-se de sua verve de observador da vida urbana, irá registrar 

o comportamento daqueles que assistem aos filmes disponíveis em qualquer um dos inúmeros 

cinemas de Buenos Aires no início do século XX. 

 A influência exercida pelo cinema, na concepção e manutenção de valores morais e 

estéticos, também é objeto de apreciação destas aguafuertes. A identificação do espectador 

com atores e tramas do cinema é importante à observação do surgimento de novos padrões de 

beleza, assim como o florescer de características pessoais escondidas em prol da manutenção 

das regras da moral e dos bons costumes vigentes na época. 

 O trabalho do ator é fundamental para que estas mudanças comportamentais possam 

ocorrer. É na encenação de uma gama de personagens com tipos psicológicos tão variados e, 

ao mesmo tempo, absolutamente verossímeis e próximos do espectador que se revela, por 

parte de muitos indivíduos de uma sociedade, a necessidade de satisfação dos desejos ocultos 

por regras de conduta sociais e individuais. O revelar, em gestos e atitudes pensadas 

cenicamente, características de personalidade boas e más, contribui para um posicionamento 

crítico do espectador acerca de seus próprios comportamentos. 

 A fascinação causada pelo apelo que exercem os grandes galãs estrangeiros, aliada à 

quantidade notável de salas de projeção existentes na capital argentina e de espectadores que 

nelas se encontram, suscita que determinado setor da população veja no cinema a 

possibilidade de ascender socialmente. O surgimento de várias escolas de cinema, assim como 

o número de jovens meninas que almejam alcançar fama e fortuna através de sua aparição na 

grande tela, será nosso último ponto de análise deste primeiro capítulo. 

 No segundo e terceiro capítulos desta dissertação, nos dedicamos a um estudo 

comparativo das crônicas cinematográficas de Arlt com filmes produzidos na mesma época 
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em que o autor escrevia suas aguafuertes e que ocupam importante espaço na história do 

cinema. 

 O segundo capítulo desta dissertação estrutura-se em duas partes. A primeira está 

dedicada à apreciação das crônicas de Arlt que têm, em sua temática, a análise crítica das 

obras do artista inglês Charles Chaplin. Analisaremos como as escolhas feitas por Chaplin, 

sua indumentária característica, a mistura do grotesco com o romance, ressaltado na 

aguafuerte intitulada “Final de Luces de la ciudad” , e a conservação da figura do mimo, 

ainda que fora do espaço do teatro, foram importantes para transformar o principal 

personagem do ator inglês, Carlitos, em figura icônica do cinema mundial. 

 A segunda parte se preocupa em analisar o mundo do trabalho nas obras de Arlt e 

Chaplin. Este ponto de contato entre ator e escritor permite diversas discussões acerca da 

posição dos trabalhadores nesta nova ordem econômica mundial. As más condições de 

trabalho, a perda das identidades individuais e coletivas, a automatização dos recursos 

industriais, e também do próprio homem, são temas abordados de forma contundente tanto no 

filme Tempos Modernos, como na crônica “Las angustias del fotógrafo”, analisados neste 

capítulo.  

 A discussão dos temas explicitados acima se desdobra no questionamento do lugar da 

arte em uma sociedade que se estrutura economicamente através de um sistema que privilegia 

a acumulação de capital e a exploração da força de trabalho. No final deste capítulo, 

observamos como Chaplin e Arlt conseguem expor, em suas obras, a negação da arte como 

objeto de uma indústria cultural que se fortalece na sociedade moderna. 

 No último capítulo desta dissertação, analisamos algumas das crônicas 

cinematográficas de Arlt, à luz da obra cinematográfica alemã, Metrópolis. A discussão recai, 

em um primeiro momento, sobre a maneira como se constroem os espaços, tanto nas cidades 

criadas por Lang, quanto na Buenos Aires arltiana de “El cine y los cesantes”. A divisão do 

espaço urbano em lugares destinados à erudição e ao prazer e outros destinados ao trabalho e 

à miséria são características semelhantes dos cenários construídos nas obras de Lang e Arlt. 

Posteriormente, observamos como as personagens femininas apresentadas tanto na 

película expressionista quanto em “El cine y las costumbres” e em “Se vamos a Jolibud” irão 

representar esta dualidade entre as qualidades tradicionalmente atribuídas a mulher, como 

castidade e placidez e o processo de busca da satisfação de seus desejos sexuais, bem como a 

da sua atuação em papéis socialmente mais ativos.   
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 Os recortes realizados neste trabalho pretendem enriquecer a discussão referente ao 

cinema na obra arltiana como ponto significativo da experiência urbana e cosmopolita 

encontrada nas linhas de suas aguafuertes.  
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2. ARLT E A DESCOBERTA DA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

 

A necessidade de buscar a captação da imagem, não somente de maneira estática, 

como já feita pelos fotógrafos, mas também em movimento, é marca de uma organização 

social na qual os indivíduos, ao interagir com um cenário de inúmeras transformações 

tecnológicas, como o da velocidade e do aumento dos meios de transportes e do surgimento, 

em grande quantidade, de inventos e máquinas, começam a questionar a relação entre si e os 

conceitos de espaço e tempo. 

Segundo Vicente Benet (2004), Thomas Edison, no final do século XIX, começa a 

pensar em formas de criar um aparato que unisse sincronicamente música e imagem em 

movimento. Como seu assistente William Dickinson já havia criado  o cinetoscópio 

(kinetoscope) – um aparato que exibia diversas imagens rapidamente, dando a ilusão de 

movimento.– o inventor trabalhava na criação do cinetófono, junção das funções do 

cinetoscópio e do fonógrafo. Ressalta-se, porém, que as condições de uso do cinetoscópio 

permitem que a visualização dessas imagens seja uma experiência individual. 

Em janeiro do ano de 1895, os irmãos Lumière criam o primeiro cinematógrafo, 

máquina desenvolvida para que as imagens pudessem ser projetadas em uma tela grande. 

Após o patenteamento de seu invento no mês de fevereiro, em 22 de março do mesmo ano, 

concretizam o desejo de finalmente organizar a primeira exibição de um filme, este com o 

título de A Saída das Fábricas Lumière (La Sortie des usines Lumière). O filme se tratava 

exatamente do que seu título explicita. Em sessenta segundos, o espectador pode acompanhar 

a saída dos operários da fábrica Lumière depois de sua jornada de trabalho. 

 Em um primeiro momento, o cinematógrafo, como aparato tecnológico, dará a 

possibilidade da exploração da “escritura do movimento” (BENET, 2004, p. 30). Sendo 

assim, o que se exibe neste ponto são apenas breves cenas do cotidiano. Benet mostra que o 

cinema em sua evolução permite a diminuição das fronteiras da comunicação entre os povos 

em uma exibição que é parte informação, parte espetáculo. Segundo o autor, 

 

Los filmes de “vistas” comenzaron a popularizar los paisajes exóticos o remotos. Y 

esto ha de entenderse en una doble dirección: tan fascinante era una película de las 

pirámides de Egipto para un espectador parisino como una vista de los bulevares de 

París para el público de El Cairo. Los deportes, los acontecimientos históricos o las 

escenas impactantes de cualquier tipo fueron recreadas y dramatizadas con 

asiduidad.  (BENET, 2004, p. 31). 
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 Além deste caráter informativo, alguns filmes podiam ser acompanhados de música, se 

no local de exibição houvesse a possibilidade de que músicos acompanhassem a projeção do 

filme exposto, ou poderiam contar com a ajuda de partes textuais no próprio filme ou de 

alguém que apresentasse o filme ao público e auxiliasse o entendimento das cenas que se 

superporiam na tela. O cinematógrafo se consolida como um dos maiores meios de 

entretenimento e comunicação da sociedade moderna, em pleno processo de crescimento e 

transformação. 

 O cinema não tarda a chegar à Argentina. Os cinetoscópios de Edison chegam a 

Buenos Aires no ano de 1894 e, segundo Octavio Getino (2000), em julho do ano de 1896, 

ocorre a primeira exibição de filmes, no Teatro Odeon. Entre os pequenos curtas-metragens, o 

espectador teria a oportunidade de assistir a “Chegada do trem à Estação” (L'arrivée d´un 

train à La Ciotat) dos irmãos Lumière.  

 Getino afirma que, em 1900, é inaugurada no país a primeira sala propriamente 

voltada para o cinema, o Salón Nacional, que exibirá, além dos filmes dos irmãos franceses, 

também noticiários especialmente produzidos para o cinema e a estréia do primeiro filme 

dramatizado argentino, em 1908, com o título de El fusilamiento de Dorrego 

O gosto de Roberto Arlt pelo cinema remonta a muito tempo. Em sua infância, em um 

popular cinema do bairro pobre de Flores, onde nasceu, assiste pela primeira vez a uma obra 

cinematográfica. Encanta-se profundamente pela protagonista do filme, Lidia Borelli, uma 

atriz italiana de grande sucesso nas primeiras décadas do século XX. Este episódio é contado 

pelo próprio autor em “Molinos de viento en Flores”: 

 

En aquellos tiempos todo el mundo se conocía. Las librerías. ¡Es de reírse! En todas 

las vidrieras se veían los cuadernillos de versos del gaucho Hormiga Negra y de los 

hermanos Barrientos. Las tres librerías importantes de esa época eran la de los 

hermanos Pellerano, "La Linterna", y la de don Ángel Pariente. El resto eran 

boliches ignominiosos, mezcla de juguetería, salón de lustrado, zapatería, tienda y 

qué sé yo cuantas cosas más. El primer cinematógrafo se llamaba "El Palacio de la 

Alegría". Allí me enamoré por vez primera, a los nueve años de edad, y como un 

loco, de Lidia Borelli. (ARLT, 1999, p. 12). 

 

 Observamos a importância do cinema para o autor, que coleciona sua primeira 

experiência como espectador, junto às experiências que tinha também como leitor. Livros e 

filmes ajudavam Arlt a se formar como cidadão moderno na Buenos Aires babélica em que 

vivia. A experiência tão significativa com o cinema motiva Arlt, já escritor das Aguafuertes 

Porteñas, a pedir a seu chefe que lhe deixe escrever também crônicas cinematográficas a 

serem publicadas no jornal, tendo êxito em sua empreitada. 
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 Em 1936, Arlt escreve sua primeira crônica cinematográfica, “Roberto Arlt escribe 

sobre cine”, na qual explica aos leitores que dedicará algumas de suas aguafuertes ao cinema, 

antes de embarcar em viagem “para algún desconocido país” (ARLT, 1997, p. 19), também 

como correspondente do El Mundo.  

 Já no início de seu texto, Arlt ressalta a necessidade de distinguir os termos “criticar” e 

“destacar”, uma vez que se diz: “convencido de que la crítica negativa respecto al hecho 

consumado (en el caso que nos ocupa la película), no satisface a ningún espectador” (ARLT, 

1997, p. 19). Com isso, o autor deixa clara a decisão de não se voltar a uma crítica 

cinematográfica em seu sentido mais acadêmico e revela a importância da experiência do 

espectador diante de uma obra. Segundo o autor, 

 

¡Tan penetrante es la maravillosa universalidad del cine! Tan extraordinaria la 

identidad de los sentidos y las pasiones humanas, a pesar del mito de las razas o 

religiones!  

Hombres y mujeres van a buscar al cine, aparte de la distracción, una explicación 

de los problemas que complican sus existencias. 

Van al cine a buscar nuevas experiencias. Conocimientos de la naturaleza humana. 

Procedimientos para mejor triunfar en la dirección de sus deseos. (ARLT, 1997, p. 

20). 

  

 A recusa a fazer uma crítica negativa às tramas contidas nas obras cinematográficas 

está no fato de que um filme, de boa ou má qualidade, influencia na existência daqueles que o 

assistem e está revestido de um caráter moralizador e educador que, para o autor, é tão 

relevante quanto a sua função de entreter o espectador. Arlt vê no cinema a possibilidade de 

seguir com a observação do cotidiano do homem moderno, não somente na urbe portenha, 

mas também em todas as urbes projetadas pelo cinematógrafo. As transformações de cunho 

tecnológico, social e moral (os costumes) são registradas no rolo de filme, assim como Arlt as 

registra nas linhas de suas crônicas. O cinema, então, suplanta a função do teatro de ser uma 

“Escuela Práctica de Vida” (ARLT, 1997, p. 20).  

 

 

2.1 O povo vai ao cinema 

 

 A rapidez com que o cinema se torna o veículo de entretenimento de grande consumo 

pela sociedade portenha encaminha a mirada de Arlt ao comportamento destes homens e 

mulheres espectadores de cinema. Isto ocorre em duas vertentes: o comportamento desses 

indivíduos ao assistir o filme e a influência que causam as obras cinematográficas no 

indivíduo, no que diz respeito à orientação de sua conduta e posicionamento social. 
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 O crescimento do número de cinemas na capital argentina acompanha o ideal 

modernizador da cidade, iniciado em começos do século XX. Este fato não passa 

despercebido para Arlt, que, em diversas oportunidades, traz este crescimento das salas de 

cinema para dentro de suas obras. Em trecho de El Juguete Rabioso, o protagonista da trama, 

Silvio Astier, comenta este fato, ao descrever um fim de tarde na Calle Lavalle. Destaca 

Astier que, nesta rua, “en los atrios de los teatros y cinematógrafos aguardaban desocupados 

elegantes” (ARLT, 2000, p. 59). 

 A Calle Lavalle foi ocupada, durante muitos anos, por uma significativa quantidade de 

cinemas que se tornaram símbolo desta parte do centro portenho, dedicado ao ócio e ao 

entretenimento, e que tiveram seu declínio em meados dos anos 80 e 90, quando as salas de 

cinema começam a ser substituídas por diversos tipos de estabelecimento comercial.  

 O crescimento do número destas salas não se restringe aos bairros mais próximos de 

onde se situava a elite portenha, mas também se deve ao fato de se constituir como alternativa 

menos onerosa do que o teatro ou os cafés. A periferia de Buenos Aires também desfruta 

desta nova opção de lazer na cidade. O aguafuertista Arlt irá encontrar nesta “fauna” que se 

dirige ao cinema, material de estudo para futuras crônicas.  

Em “Calamidades del cine”, o autor se compromete a fazer um levantamento de 

infrações aos bons costumes cometidas pelos espectadores de cinema. O que nos revela Arlt, 

no entanto, é a descrição de um período de adaptação do público com este novo veículo de 

comunicação; mais além, é a descrição da formação deste próprio público. Entre as 

calamidades cometidas pelos senhores e senhoras que se propõem a assistir determinada 

estória, Arlt descreve: 

 

El sábado pasado entré a un cine de la Avenida de Mayo. Era sábado, para más 

datos. Sábado inglés. En última instancia, un consejo: no vaya a los cines el sábado 

si usted es de un sistema nervioso delicado.  

Me instalé en la butaca. Por donde se oía (no puedo decir por donde se miraba 

porque la oscuridad era casi absoluta) se oían llantos de criaturas. Aquello no 

parecía un cine, sino un falansterio o una maternidad entre las tinieblas.  

El llanto del criaturerío aumentó de tal manera que aquello parecía una noche de 

primavera con infinitos gatos en el tejado. Cuando los gatos se hacen el amor, sus 

maullidos se parecen al llanto de las criaturas.  

Por fín, al repetido siseo de los que no acarretillaban párvulos, intervino el moroso 

acomodador, les dirigió la palabra a los tenentes de los llorones y, lo único que se 

obtuvo, maravíllese usted, fue lo siguiente: 

Que los padres, para calmar a las criaturas, empezaron a pasearlas en brazos por el 

passillo.  

Me levanté y me marché, lamentando que las ametralladoras no  constituyan un 

artículo de fácil venta. (ARLT, 1997, p. 102). 
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Esta crônica cinematográfica se aproxima mais ao estilo cáustico de Arlt, que faz de 

“Calamidades del Cine” um levantamento de tipos urbanos variados, ressaltando os males de 

ir ao cinema em um sábado inglês, dia que por lei (4661, do contrato de trabalho) é destinado 

ao descanso dos trabalhadores argentinos.  

Observamos que a descrição deste caso indica a necessidade, para o autor, de uma 

educação para o cinema, ou seja, de que estes que desfrutam de seu dia de descanso, possam 

fazê-lo adequando-se às regras de comportamento do local. No entanto, percebemos que o 

registro do popular em seus “habitats naturais” desperta verdadeiro interesse ao autor.  

 Entre famílias que comem dentro do cinema, de homens que tossem 

incontrolavelmente e das propagandas intermináveis que se acompanham o filme em si, Arlt 

afirma que “es cosa de escribirse uma docena de notas sobre la fauna del cine” (ARLT, 1997, 

p. 105).  

  As crônicas arltianas também abordam a identificação do público com as obras 

exibidas e, principalmente, com os atores que as encenam. Nestas aguafuertes, o escritor 

sinaliza de que modo o público recebe os novos padrões de comportamento e beleza 

propostos pelo cinema. Béla Bálasz, quanto à questão da identificação do espectador e o 

filme, afirma que  

 

No cinema, a câmera carrega o espectador para dentro mesmo do filme. Vemos 

tudo como se fosse do interior, e estamos rodeados pelos personagens. Estes não 

precisam nos contar o que sentem, uma vez que nós vemos o que eles vêem e da 

forma em que eles vêem. Embora nos encontremos sentados nas poltronas pelas 

quais pagamos, não é de lá que vemos Romeu e Julieta. (...) Nosso olho, e com ele 

nossa consciência, identifica-se com os personagens no filme; olhamos para o 

mundo com os olhos deles e, por isso, não temos nenhum ângulo de visão próprio. 

Andamos pelo meio de multidões, galopamos, voamos ou caímos com o herói, se 

um personagem olha o outro nos olhos, ele olha da tela para nós. Nossos olhos 

estão na câmera e tornam-se idênticos aos olhares dos personagens. Os personagens 

vêem com os nossos olhos. É neste fato que consiste o ato psicológico de 

“identificação” (BALÁZS, 1945 apud, XAVIER, 2003, p. 85). 

 

 Para Balázs, o cinema proporciona ao espectador a vivência de uma gama de 

sensações e acontecimentos porque personagens e espectadores vêem de um ponto de vista 

exatamente igual, fundindo-se: mecanismo impossível de se concretizar em nenhuma outra 

forma de arte. 

 Este efeito da câmera permite que um indivíduo vivencie histórias diversas, que se 

transforme, durante o tempo de exibição da trama, em um grande galã hollywoodiano ou na 

bela mocinha do filme. A transposição deste efeito obtido no espaço da sala cinematográfica 

para o cotidiano é o foco da atenção de Arlt.  
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Em “Parecidos con artistas de cine”, a crônica recai sobre a discussão da influência do 

cinema nas relações amorosas. Arlt dá voz a um de seus muitos interlocutores que explica: 

 

[...] quiero expresarle un modestísimo parecer sobre la influencia de la 

cinematografía en el amor, y sus consecuencias directas sobre este humilde 

servidor. 

La primera novia que tuve me encontraba parecido a John Gilbert. Como John 

Gilbert no me daba frío ni calor, acepté sin mayores precauciones el parecido que 

mi novia, generosamente, me concedía con ese tío, hasta que un día cortamos 

porque ella tuvo el mal gusto o el bueno si se quiere, de fijarse en otro hombre que 

le recordaba furiosamente al divino Rodolfo Valentino (ARLT, 1997, p. 112). 

 

 A ilusão criada pelo cinema, através da persona dos grandes atores dos estúdios 

americanos, faz este personagem sofrer toda sorte de infortúnios amorosos. O enredo 

melodramático começa a servir de padrão para as relações entre homens e mulheres. A 

indústria cinematográfica, por sua vez, apresenta sempre novos atores, rostos que farão com 

que o cinema se recicle e atraia seus espectadores, não por seu enredo, mas pela busca de 

novos ideais de romance e beleza. 

 Esta confusão entre realidade e fantasia proporcionada pelo cinema não atinge 

somente aqueles de parca condição financeira e baixa educação. De mocinhas que revelam 

“bastante sentido común” (ARLT, 1997, p. 113) a mulheres como uma dentista, “que por su 

profesión musculosa y sanguinolenta, nos da la impresión de ser inaccesible, en su vida 

interior, a toda tontería sentimental” (IBID,1997, p.114), todas buscam neste homem, a figura 

de um aclamado ator de cinema. 

A descrição das mulheres com as quais este interlocutor de Arlt se relaciona, 

demonstra que a indústria cinematográfica, como propagadora de cultura, tende a padronizar 

os gostos de todas as camadas sociais, deixando-as, a cada novo filme, “más brutas, 

impersonales y descoloridas” (ARLT, 1997, p. 117). 

 

Una star contiene dos cosas primordiales: una imagen y una estructura de sentido. 

El registro de la imagen tiene que ver con los rasgos del cuerpo, con la fotogenia, 

con la construcción visual propia que la identifica como (valga la concepción 

religiosa) icono, que se instala como objeto cultural y, más allá de las películas 

concretas, se convierte en un elemento en el que se entremezclan la promoción 

comercial con la identificación afectiva de personas o grupos. La imagen (visual, 

pero también los acontecimientos de su vida, transmitidos por los medios de 

comunicación) de la estrella entra en el espacio de lo cotidiano, instalándose en la 

intimidad y produciendo una extraña sensación de accesibilidad. Por otro lado, la 

estrella se constituye también desde los filmes que protagoniza, que establecen una 

serie de convenciones y fórmulas de cohesión. Soporta desde su cuerpo y su 

imagen unas estructuras de sentido relacionadas con unas expectativas de los 

aficionados que el filme particular reafirma o, en ocasiones, contradice. (BENET, 

2004, p. 70).  
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 A comparação de Vicente Benet entre a figura do ator e a do ícone, no que tange a seu 

âmbito religioso, é bastante pertinente a essa discussão. Assim como a imagem religiosa é 

criada para a veneração de seus fiéis, os atores, já naquela época, apresentavam padrões 

gestuais, físicos e principalmente sociais que os tornavam objeto da adoração do cidadão 

moderno. Em segunda instância, esta adoração gera também um movimento de cunho social, 

que leva estes mesmos espectadores a reproduzirem traços comportamentais e morais 

reproduzidos pela indústria cinematográfica. 

 A semelhança entre a figura icônica venerada e seu venerador é o que mantêm o 

processo de identificação iniciado pelos efeitos produzidos pela câmera de cinema. Os filmes 

começam a ser vendidos através da figura dos artistas que deles participavam. O próprio 

Roberto Arlt afirma ser da “torcida” da atriz de grande notoriedade, Marlene Dietrich.  

 A busca por adequação dos modelos estéticos propostos pelo cinema é tema de “Me 

parezco a Greta Garbo”. A aguafuerte também trata do cotidiano de um casal e nela também 

há um interlocutor masculino. No entanto, é a mulher deste interlocutor quem busca 

semelhanças entre si e a atriz de Hollywood.  

 Arlt reproduz a carta que, supostamente, lhe mandou um engenheiro. Este conta que 

sua mulher, após chegar da exibição de um filme em que trabalhava Greta Garbo, começa a 

olhar-se demasiadamente no espelho, buscando semelhanças com a atriz: 

  

Mi mujer se calla y continúa mirándose en el espejo. Estoy seguro que en esos 

momentos está buscando algo en su expresión que la convenza de que es parecida a 

Greta Garbo. (…) 

A mí, personalmente, mi mujer me interesa, como a un metalúrgico puede 

interesarle una distribución de carbono en una prueba de acero. Le digo: 

-¿Para qué te mirás tanto al espejo? Estás linda m´hija. Estás bien. (…) 

Le digo: 

- ¿Sabés que sos fantástica, mujer? Yo no voy al cine, porque todas esas pavadas, 

además de ridículas, me resultan idiotas, y tú te haces ilusión que con el relato del 

argumento me vas a convencer. Decime, ¿no te parece que hay falta de lógica en 

este asunto?  

Mi mujer se indigna y aventura el último argumento: 

- Bien que le gustan las cintas a tu hermana 

- Te hubieras casado con un hombre que le gustara ir al cine. A mí el cine no 

me interesa.  

Mi mujer se calla otros diez minutos, y de pronto, la veo venir… Era fatal… Larga 

lo definitivo: 

- ¿Sabés que yo en cierta parte del mentón, me parezco a Greta Garbo? (ARLT, 

1997, p. 87-88). 

 

 A passagem anteriormente citada demonstra que Arlt se interessa em mostrar a 

influência da indústria cinematográfica em todos os seus aspectos. A personagem feminina 
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desta crônica apresenta um modelo padronizador, que continua a existir nos dias atuais, no 

qual há a necessidade de parecer-se a alguém célebre. Na contrapartida desta personagem, 

encontramos na figura do engenheiro, a resistência em tornar-se mais um seguidor deste 

modelo. 

 

 

Figura 1 – Greta Garbo 

Fonte: Google.com 

 

 A negativa do marido em entender o cinema como forma de entretenimento traduz a 

opinião de Arlt com relação às produções cinematográficas da época. O filme como 

mecanismo ilusório e alienador é retratado em aguafuertes de tons mais ácidos do que aquelas 

em que o autor observa características peculiares, inovadoras e transgressoras. 

 O trabalho dos atores então pode reafirmar esse processo de ilusão e padronização de 

modelos sociais e estéticos ou reproduzir o modelo de comportamento dessa sociedade, 

através da representação do seu cotidiano e de suas características psicológicas e morais mais 

profundas. Observamos a seguir, como este trabalho é analisado por Roberto Arlt.   

 

2.2 O cinema e seus artistas 

 

 Entendendo que as obras cinematográficas têm considerável peso na construção da 

identidade do sujeito que as assiste, Arlt dedicará alguma de suas crônicas à descrição da 

atuação de determinado ator ou atriz. O jogo do qual participam ator e espectador revela 

diversas características de caráter que o autor argentino desdobrará ao longo destas 

aguafuertes sobre o cinema.  
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Em “Viendo actuar a Emil Jannings”, Arlt comentará sobre a participação do ator 

alemão como protagonista do filme Alta traição
2
, destacando já nos primeiros parágrafos a 

força expressiva de seu rosto: 

 

Emil Jannings hace el papel del Zar Pablo I. El argumento de la obra no interesa. 

No interesa porque Emil Jannings, con su rostro, revela los siguientes estados de 

ánimo:  

Inconsciencia. Locura. Lujuria. Gula. Terror. Libidinosidad. Ferocidad. Espanto. 

Coraje. Astucia. ¿Qué es, en síntesis, la película? Todos los estados de un 

desequilibrado revelados por el trabajo muscular de su semblante (ARLT, 1997, p. 

51). 

  

 Arlt ressalta o trabalho de Jannings em detrimento de uma análise mais técnica do 

argumento da obra, pois acredita que a história se narra principalmente através do gestual do 

ator. O filme, para o escritor, está constituído deste “trabalho muscular” do rosto do 

protagonista de desvelar os recalques, e aqui falamos do conceito freudiano de repelir ou 

manter no inconsciente, representações de uma pulsão, para deixar que todas as pulsões 

venham à tona. Compreendemos melhor este interesse do autor argentino, ao longo de seu 

discurso sobre Emil Jannings: 

 

Emil Jannings representa el monstruo despótico, sacudido por todas las fierezas del 

desequilibrio hereditario. Y como es un monstruo sincero – reparen en esto – no es 

antipático. Con este personaje ocurre lo que con los personajes de las novelas de 

Dostoiewski. Son demonios, cometen toda clase de delitos y, sin embargo, no se les 

puede odiar. ¿Por qué? Quizá porque es un genio el que los mueve y conoce el 

resorte de la sensibilidad humana. El punto de altura, donde el espectador a pesar de 

ser testigo de todas las atrocidades no puede condenarlas, porque 

inconscientemente siente que él es el otro. (ARLT, 1997, p. 52). 

 

 O reconhecimento de que as pulsões de vida e morte
3
, estas energias de coesão e 

destruição, são características inerentes ao homem, faz com que o espectador encontre 

identificações com o personagem, não o rejeitando, ainda que este esteja carregado de vilania. 

A representação de Jannings faz com que o espectador, ainda que reprima suas pulsões, 

identifique a si mesmo no rosto do outro. Este aflorar de sentimentos, para Arlt, afasta “Alta 

                                                 
2
 (The Patriot, EUA, 1928). 

3
 Afirma Gilberto Gomes sobre os conceitos freudianos de “pulsão de vida” e “pulsão de morte”: “A pulsão de 

vida é concebida como a tendência à formação de unidades maiores, à aproximação e à unificação entre as partes 

dos seres vivos. A pulsão de morte, ao contrário, é vista como a tendência à separação, à destruição e, em última 

análise, à volta ao estado inorgânico. O conceito de pulsão, aqui, é portanto muito mais amplo. Ao invés de uma 

exigência de trabalho feita pela soma ao aparelho psíquico, temos duas tendências gerais que se aplicam a toda a 

matéria viva. Freud chega a supor que as pulsões de vida e de morte nada mais sejam que o reflexo, no reino do 

orgânico, das forças de atração e repulsão presentes no mundo inorgânico. As pulsões que se manifestam na vida 

psíquica passam a ser vistas como resultado da ação confluente ou antagônica destas duas tendências, que 

emanam do nível do biológico.” (GOMES, 2001).  
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Traição” do “estilo barato e horteril” (ARLT, 1997, p.52) dos filmes protagonizados pelo 

grande galã Rodolfo Valentino.  

A possibilidade da mudança do imaginário social e cultural de uma sociedade por 

meio do trabalho do ator motiva a recorrência de crônicas voltadas a estes personagens de 

composição mais densa, em detrimento do trabalho dos protagonistas, cuja fórmula de 

atuação já é conhecida e aceita pelo público. 

Se, ao início deste capítulo, mencionamos que sua primeira paixão cinematográfica 

nasce do encontro entre o autor e a famosa atriz Lidia Borelli, observamos, neste ponto, que é 

para atores como Emil Janning que o autor irá voltar a sua crítica. Este fato é explicado pela 

constituição “psiquiatricamente maravillosa” (ARLT, 1997, p. 51) destes anti-heróis, que 

permitiria que cada um destes personagens pudesse protagonizar alguma das ferozes tramas 

de Arlt.  

 

Figura 2 – Emil Jannings em Alta Traición 

Fonte: www.historiasdecinema.com  

 

Nas diversas crônicas escritas pelo autor, percebemos esta característica pouco 

romanceada da descrição dos personagens. Em “‘No todas son lo mismo’, com Ralph 

Bellamy y Gloria Seha”,
4
 vemos mudanças nos valores sociais de homem e mulher na trama e 

principalmente no detalhamento psíquico dos personagens: 

 

PRIMER MOMENTO: Joven, médico, de novio. Um buen mozo sensible. El 

hombre que puede ser dominado por cualquier mujer. Lo excepcional en él, un 

profundo sentido profesional. Es este mismo sentido profesional el que le hace 

perder su cargo en un hospital. Cuándo él se presenta en la casa de su novia, ya 

                                                 
4
 (Dangerous Intrigue, EUA, 1936). 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=y_6V9lpnhwmCZM&tbnid=KsGEfOkhFoNQHM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.historiasdecinema.com%2F2011%2F09%2Fernst-lubitsch-ii%2F&ei=H_gvUY3HBue20AHJwIG4Ag&bvm=bv.43148975,d.dmQ&psig=AFQjCNHeRSdZoSxJ3sjPbYAXo7R11i9E3w&ust=1362184314592760
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sabemos que ella lo rechazará. Pero la actitud de la mujer no nos indigna. La 

encontramos lógica y simpática. 

Ella pertenece a ese tipo femenino egoísta y dominador, que los hombres débiles de 

carácter necesitan encontrar en su camino para sentirse felices. Ella es sincera, 

honesta y digna cuando dice: 

 - “Yo no podría serle fiel a un fracasado” (ARLT, 1997, p. 23-24). 

 

Em uma primeira leitura desta aguafuerte, percebemos que no filme citado há a 

presença de um personagem masculino que não se encaixa no perfil atrelado ao “personagem-

tipo” clássico do grande cinema americano. Sua fraqueza de caráter e sensibilidade lhe 

confere certos matizes de feminilidade. Em contrapartida, sua namorada é uma mulher egoísta 

e dominadora, muito diferente das protagonistas dos filmes de cunho melodramático como o 

próprio “No todas son lo mismo”.  

A inversão de papéis, social e cultural, proposta pelo filme é aceita pelo público, em 

especial por Arlt, pela complementaridade que cada personagem parece oferecer ao outro. Um 

protagonista de natureza débil necessita encontrar uma personagem de fortes convicções, 

mesmo que seus valores sejam questionáveis. Esta relação entre os personagens permite o 

desenrolar da trama melodramática: 

 

SEGUNDO MOMENTO: El médico fracasado se larga a vagabundear caminos. La 

actitud resulta lógica. Cuando el civilizado percibe que la ciudad le va a quebrar los 

huesos con su presión tremenda, se lanza al azar (…) Nuestro médico no es un 

chacal ni un león. Personalmente es un desgraciado (ARLT, 1997, p. 24). 

 

Observamos o interesse de Arlt pela trama do homem na cidade devoradora. Na 

contramão do desejo da civilidade e da crença cada vez mais profunda na onipotência do 

homem, a cidade também se apresenta como espaço do fracasso, da miséria, do efêmero e do 

transitório. Os malogros deste personagem são satisfatórios àqueles que o assistem desde a 

poltrona da sala de cinema. Para viver na cidade é necessário o ato de vagabundear caminhos, 

o que não é estranho a Arlt. Suas crônicas dependem deste gesto de vagabundear os caminhos 

da cidade de Buenos Aires, para que registre seu cotidiano, os personagens que a compõem e 

as dicotomias das quais a cidade se constitui. O ato de observar a cidade promove, sobretudo, 

o entendimento da necessidade de uma atuação socialmente crítica no lugar em que vive. 

O desfecho da trama não é muito explorado pelo cronista. Descreve um terceiro 

momento da trama, no qual o jovem médico, trabalhando em uma fundição de ferro, se dá 

conta de sua condição de homem marcado pelas desgraças de sua vida e começa a sua 

renovação espiritual, dizendo que estes momentos, unidos a outros quatro, fazem o filme 

“valer a pena”. 
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Em “Acosada, com Madeleine Carrol y George Brent” 
5
 destacam-se três figuras: a 

acusada de um assassinato, sua sogra e seu filho. Quanto à personagem principal, 

 

En la película (drama americano tipo [sic] Dreisser), la atmósfera trágica está 

determinada por la lucha de odios que se atorbellinan en torno de la acusada. Ella, 

con fosforescentes ojos de gata rabiosa, se defiende y coge por las solapas a los 

jurados tras de los que actúa su tío, el político influyente. La procesada ha llegado 

al vértice del escándalo. Sobrina de un tigre, viuda de un joven millonario, revela 

una psicología de ave de presa. Por momentos es violenta y fría, en otros, el tejido 

de su tremenda fuerza nerviosa se disgrega en lágrimas de comedia  (ARLT, 1997, 

p. 27). 

 

A densidade psicológica desta mulher é tão impactante quanto à de sua sogra: 

 

Contra esta figura ávida de libertad y vida, batalla una vieja acartonada y siniestra: 

la madre de la víctima. Desde todos los ángulos ametralla a su nuera con ráfagas de 

infidencia y escarnio. Es el escándalo americano, brutal y detonante, electrizado por 

los dólares, entrando en los titulares de los periódicos y las voces de las radios, a la 

curiosidad de todos los hogares. (IBID, 1997, p. 28). 

 

O filho da processada também revela seu caráter maquiavélico. Afirma Arlt que “la película 

se desmoronaría, si el niño no se trocara en un importante personaje de siete años. Es el tal un 

crío perverso.” 

 Os exemplos citados corroboram a preferência do cronista pelo tom realista no 

tratamento dos personagens no que tange à representação da importância do status social. 

Nesse sentido, as personagens que interessam a Arlt, frequentemente, estão à procura de uma 

grande quantidade de bens materiais e da satisfação de prazeres, ato comum  aos cidadãos das 

grandes cidades nessa passagem de época, e aparecem, nas aguafuertes, acompanhadas 

sempre do mesmo tom mordaz que o argentino utiliza para descrever o espaço de sua cruel 

Buenos Aires. Este filme se concretiza como o “drama perfeito”, pois as reviravoltas de seu 

roteiro fogem de um padrão imposto pelo cinema, já como veículo comunicador das massas, e 

indicam um pouco mais de consideração dos diretores com seu público.  

 Retomaremos a discussão deste tema no próximo capítulo, dedicado ao estudo das 

aguafuertes escritas sobre a obra de Charles Chaplin. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 (The Case Against Mrs. Ames, EUA, 1936) 
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2.3 O cinema como instrumento político e educativo 

 

  

Observamos anteriormente a força do cinema como indústria capaz de ditar novas 

regras de comportamento aos seus espectadores. Analisaremos agora, e com mais ênfase nos 

capítulos que se seguem, aguafuertes nas quais Arlt capta duas possibilidades dadas pelo 

cinema: a de transformação pessoal, por sua característica transgressora e educadora, e a de 

veículo de mobilidade social, através da entrada nesta nova indústria.  

 Por oferecer uma alternativa de lazer a baixo custo e acessível a uma quantidade 

significativamente grande de pessoas, o cinema consegue percorrer distâncias significativas e 

se estabelecer fora dos grandes espaços urbanos e, quando nas cidades, nos espaços 

periféricos destas metrópoles. Isto acarreta que a maioria do público desta arte não faça parte 

de uma elite econômica e cultural. A possibilidade transformadora do cinema começa, então, 

a se evidenciar. Os setores populares da sociedade encontram no cinema a possibilidade de 

dialogar com uma prática artística acessível, tanto no que diz respeito ao seu status, uma vez 

que o cinema inicialmente não é visto como forma de arte célebre, quanto ao fato de ser 

economicamente mais viável.  

 A mudança social, observada anteriormente em seu caráter pejorativo, agora é 

percebida como positiva, porque age em contrapartida à alienação deste público espectador do 

cinema. É esta a mudança que nos mostra a aguafuerte “El cine y estos pueblitos”.   

 De viagem pelas margens do Rio Paraná, Arlt descreve a presença do cinema em 

distantes rincões do território argentino. A vida, segundo o autor, transcorre de maneira 

monótona e é primitiva em seus aspectos mais essenciais. O comportamento destas pessoas 

também instiga Arlt. A população desses lugares é regida tiranicamente por regras morais: as 

mulheres são privadas de sua liberdade, e as relações amorosas são aprisionantes. Neste local, 

a exibição de Hay que casar al Príncipe, filme estrelado por José Mojica, apesar de sua má 

qualidade, causa mudanças no cenário modorrento descrito ao início da crônica. Escreve Arlt: 

 

Como iba contando, el cartel no me estremece por el título, sino por su síntesis 

apasionada: dos bocas de distinto sexo, acopladas en un beso arduo y trabajoso. En 

la Capital Federal, semejante cartel no hace volver la cabeza ni a los perros, mas 

aquí, es otro cantar. ¡Vaya si lo es! Esta película guarda semejanza a un cartucho de 

dinamita, colocado en una catedral. Insisto: no por su significado de contenido, sino 

por los sentimientos inquietos que está destinada a despertar. En Buenos Aires, los 

ensueños que despierta una película se controlan con la realidad en cualquier parte. 

Pero aquí, aquí, ¿en dónde se pueden controlar? (ARLT, 1997, p.108). 
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 A inquietude causada pela exibição, em tela grande, da concretização do amor carnal, 

não do amor platônico, puritano, tem a mesma força de uma bomba colocada em uma 

catedral, segundo Arlt. Isto porque esta inquietude está carregada de um potencial provocador, 

que pode transformar a passividade deste ambiente e, principalmente, de seus habitantes. 

Segue o autor com seu relato: 

 

El cine está realizando una tarea revolucionaria en estos pueblos atrasados, donde 

un comerciante en libros se moriría de hambre. Por otra parte, hay poco dinero para 

comprar libros, y la lectura requiere una imaginación cultivada, innecesaria ante el 

espectáculo cinematográfico. (ARLT, 1997, p. 109). 

 

 

 O cinema surge como alternativa aos livros, pelo pouco dinheiro do qual os habitantes 

dispõem e porque não há a necessidade de que o espectador de cinema passe por um processo 

de letramento (da “imaginação cultivada”), ou seja, assistir a um filme não requer deste 

indivíduo práticas sociais avançadas de leitura e escrita. A dinâmica de identificação 

estabelecida entre o espectador e a trama desenvolvida na tela ajuda neste processo de 

entendimento do espetáculo cinematográfico. Quanto à característica revolucionária, podemos 

entendê-la voltando a analisar os conceitos freudianos de necessidade e pulsão: 

 

As excitações produzidas pelas necessidades internas buscam descarga no 

movimento, que pode ser descrito como uma ‘modificação interna’ ou uma 

‘expressão emocional’. O bebê faminto grita ou dá pontapés, inerme. Mas a 

situação permanece inalterada, pois a excitação proveniente de uma necessidade 

interna não se deve a uma força que produza um impacto momentâneo, mas a uma 

força que está continuamente em ação. (FREUD, 1996, pp. 594-595). 

   

 A força da pulsão se expressa, nesta passagem de Freud, como uma força 

continuamente em ação. Esta necessidade que provoca reações internas e externas (como o 

grito e pontapés dados pelo bebê) só pode ser aquietada se saciada, seja por meio da vivência 

das necessidades e do desejo, seja pela aproximação ao objeto perseguido. 

 A relação entre as mulheres desta cidade e o conhecimento de sua pulsão de vida é 

possibilitada pelo cinema, porque este representa os desejos de forma desvelada. Este 

despertar para o próprio corpo e suas relações com o corpo do outro são descritas por Arlt: 

 

Yo pienso en estas muchachas cuyos anhelos no pueden satisfacerse dentro del 

estrecho marco en que se mueven, en las psicologías refinadas y ardientes, 

blindadas por la imposibilidad, amarradas por la consigna que impone la costumbre 

de la vida provincial de pueblo, y me pregunto ¿cuántas futuras madames Bovaris 

respirarán aquí? ¿cuántas existencias amargadas pueden contarse metro por metro, 

en estas calles de tierra, limpias, pero con fachadas secas y rígidas? […] 
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De lo que no me queda ninguna duda es que el cine está creando las modalidades de 

una nueva psicología en el interior. ¿Qué resultado tendrá ello? No lo sé, pero 

abrigo la seguridad que son numerosas las muchachas que una tarde de domingo, 

en estas ciudades de provincias, al salir del cine se dicen: 

“No, así no se puede seguir viviendo. Hay que tratar de resolver esto.” (ARLT, 

1997, p. 110). 

 

 

Este trecho mostra a oposição das pulsões de vida e morte (Eros e Tânatos, 

respectivamente), em que Eros é responsável pela aproximação de indivíduos, por 

necessidade, trabalho ou pela busca da satisfação dos desejos sexuais, e Tânatos representa o 

caráter destrutivo e desarticulador do homem. Se houve a presença de Eros nesta cidade, o 

que ajudou no processo formativo cultural que é observado por Arlt, Tânatos entra em cena 

com as imagens reproduzidas na tela cinematográfica, provocando nestas mulheres o desejo 

de rompimento com os padrões de vida impostos pela organização social da sociedade. 

Representar essas mulheres através da figura de Emma Bovary, personagem icônica de 

Gustave Flaubert, é bastante pertinente ao objetivo de expor a insatisfação causada pelo 

espetáculo cinematográfico a estas mulheres, uma vez que a construção da imagem da 

protagonista se baseia e solidifica no narrar constante de sua insatisfação e incômodo, assim 

como de sua busca por prazer e pela satisfação corporal e psíquica. 

Esta transformação das mulheres interioranas em potenciais “Madames Bovaris” é, 

para Arlt, um dos importantes efeitos que o cinema pode causar na construção de seus 

imaginários sociais. O acesso à cultura, possibilitado pela veiculação do cinema em grande 

parte das cidades do mundo, pode transformar modelos sociais e políticos insatisfatórios, 

através da mudança comportamental do indivíduo que participa do espetáculo 

cinematográfico. 

 

2.4 Cinema e indústria na Argentina 

 

 Arlt observa que a relação entre público e cinema, na cidade de Buenos Aires, vai 

mais além do estímulo dado à produção do imaginário dos habitantes destas cidades. A 

atividade cinematográfica na cidade argentina começa a ser pensada desde sua capacidade de 

produzir lucros e possibilitar a ascensão social dos envolvidos nas produções diversas do 

cinema.  

 Esta visão do cinema como indústria pode ser pensada desde o tempo em que os 

irmãos Lumière usaram seu invento como forma de expandir as atividades de sua fábrica de 

material fotográfico. Da mesma forma age Edison quando, observando que a máquina 
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produzida por seus rivais franceses lhes conferia mais lucro e atenção que a sua, trata de 

pensar sobre os novos rumos que seu cinetoscópio deveria trilhar.  

 O cinema se consolida como grande indústria em países economicamente mais 

desenvolvidos. França, Itália e Alemanha são grandes expoentes da indústria cinematográfica 

na Europa, mas é nos Estados Unidos que o cinema mostra seu potencial como atividade de 

grande importância econômica.  

 O surgimento da Motion Picture Patents Company (MPPC) em 1908, oligopólio de 

produtoras e distribuidoras de cinema, coordenadas pela Edison Studios, empresa do mesmo 

Thomas Edison que citamos correntemente neste capítulo, cria uma padronização na 

distribuição e exibição dos filmes nos Estados Unidos, melhorando a qualidade e a 

concorrência interna e inibe a concorrência externa de filmes. Este fator ajuda na expansão 

das atividades cinematográficas em solo americano, mas prejudica os cineastas e atores 

independentes, que ficam a mercê do poderoso truste americano. 

 Com o fim das atividades da MPPC, novos estúdios começam a se estabelecer no país. 

Entre os anos de 1912 a 1914 inauguram-se os estúdios da Universal Pictures, Paramount, 

Warner, Fox e Metro-Goldwyn-Mayer, consolidando Hollywood como meca da produção 

cinematográfica e aumentando o poder desta indústria a margens consideráveis. 

O deslocamento de massas de imigrantes e migrantes do interior da Argentina até sua 

capital, promovido pelo desenvolvimento industrial e tecnológico ocorrido no período 

posterior à quebra da bolsa de Nova York, em 1929, impulsiona o crescimento da indústria 

cinematográfica do país. Octavio Getino (2000, p. 17) afirma que o desenvolvimento do 

cinema argentino se deve a fatores como a impossibilidade dos Estados Unidos em manter seu 

mercado de língua hispânica, através da rodagem de filmes direcionados a este público e, 

principalmente, o surgimento de obras nacionais voltadas à exploração de temáticas de grande 

interesse dos espectadores do país. 

Arlt acompanha as conseqüências da evolução da indústria cinematográfica argentina, 

ressaltando o surgimento de academias cinematográficas e da decisão de mulheres (mães ou 

filhas) em tentar mudar suas condições de vida por meio do estrelato. Na crônica “Las 

‘Academias’ Cinematográficas”, Arlt denunciará que este pretenso espaço de aprendizagem 

das técnicas cinematográficas é, de fato, embuste de pessoas que buscam enriquecer à custa 

daqueles que acreditam que poderão alcançar o estrelato. 

O aguafuertista explica, logo no início desta crônica, como são os mecanismos de 

ilusão utilizados pelos donos das academias cinematográficas, através de uma carta de um 

“leitor” de sua coluna jornalística. Diz o “leitor”: 
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Por pura curiosidad fui un buen día al estudio cinematográfico sito en la calle 

Belgrano… y allí se me dijo que había que someterse a una prueba fotográfica, la 

cual costaba dos pesos (…) después de cuatro días me dan la contestación diciendo 

que he sido aceptado, a pesar del “escracho” y de mis… (no se asusten) sesenta y 

cuatro años. Lo más colosal llega ahora. Me presentan una hoja escrita a máquina 

donde estaban los “estatutos” y “reglamentos” de la casa, entre los que resaltaban 

estos detalles: El aspirante debía abonar veinte pesos mensuales para el aprendizaje 

de mímica (este curso dura un mes), otros veinte por aprendizaje de escena (otro 

mes) y otros veinte pesos más para caracterización (otro mes) (ARLT, 1997, p. 69). 

 

 O relato contado pelo “leitor” de Arlt destaca o modus operandi das academias de 

cinema de Buenos Aires. Os indícios que levam o autor a se convencer da maledicência dos 

criadores e professores destes estúdios estão permeados por toda a narrativa deste aspirante a 

ator de cinema, mas é importante a observação do jogo de significados feito por Arlt a partir 

da palavra “escracho”.  

Segundo o Diccionario del habla de los argentinos (2008, p. 329), uma das acepções 

relacionadas ao verbo “escrachar” é a de fotografar alguém sem habilidade ou contra a sua 

vontade. O mesmo dicionário explica que os usos semânticos do substantivo “escracho”, 

podem permitir que este seja usado para se referir a alguém feio, ou ao rosto de determinada 

pessoa, principalmente em situações de reconhecimento policial. 

 Arlt joga com os diversos significados possíveis da palavra “escracho” para esclarecer, 

de forma mais enfática, como funcionam estes estabelecimentos voltados ao ensino da arte 

cinematográfica. A necessidade da feitura de uma prova fotográfica sugere que existem, no 

cinema, certos padrões estéticos os quais devem ser seguidos. Mas, a palavra por nós 

destacada revela a falta de importância deste procedimento no que diz respeito a uma real 

seleção de perfis cinematográficos.  

A aceitação do aspirante a ator neste estúdio, apesar de não responder aos requisitos 

básicos necessários nesta primeira avaliação, mostra que todos os movimentos feitos por estas 

academias de cinema buscam o lucro e não a real formação de artistas nacionais.  

O escritor argentino também se preocupa com a relação entre as mulheres que 

frequentam este tipo de academia. Diz o autor: 

 

Lo que ocurre en las academias de seudos “profesores” no tiene nombre. Ignoro si 

las madres ingenuas y confiadas que dejan a ir sus hijas allí, se enteran de que a 

éstas, progresivamente, se les enseña a perder sus escrúpulos y a dejarse, en nombre 

de la cinematografía, abrazar de mil distintas maneras y a exponerse en “desnudos 

artísticos” al examen de unos perfectos sinvergüenzas que para convencerlas les 

dicen: 

 Lo mismo se hace en “Jolibud”. (ARLT, 1997, p. 70). 
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Percebemos que a denúncia de Arlt se volta para o comportamento ingênuo das moças 

que se submetem a todo um processo que leva à perda do escrúpulo, mas principalmente para 

aqueles que praticam a “inmoralidad comercializada” (ARLT, 1997, p. 70) e que transformam 

o cinema em uma fonte inidônea de lucros.  

Novamente percebemos que a crítica arltiana vem acompanhada de um registro 

linguístico coloquial. Hollywood se transforma, em Buenos Aires, em “Jolibud”, termo que 

alude, por um lado, ao cosmopolitismo da vida cultural portenha do período, mas também, por 

outro lado, à extração social do público ao qual estará dedicada a quase totalidade das águas-

fortes arltianas sobre cinema. “Ingenuas y cándidos”, (ARLT, 1997, p. 71) representam a 

busca do setor popular por status sociais mais altos, que lhes confiram notoriedade e conforto.  

A aguafuerte se encerra com a constatação de que não há a possibilidade de 

formarem-se atores de cinema através destas academias. O artista de cinema pode estar 

camuflado por facetas diversas, como a de um vigilante de esquina ou um diretor de banco 

(ARLT, 1997, p. 71), mas nunca no espaço dos estúdios argentinos, que não dispõem, 

verdadeiramente, de técnicos de cinema. A incipiência da atividade cinematográfica na 

Argentina descrita por Arlt é corroborada, décadas mais tarde, pelo cineasta Octavio Getino, 

que esclarece que as estruturas industriais do cinema argentino  

 

dependientes de un mercado cuya hegemonía real estaba en manos de las grandes 

potencias- resultaban tan indelebles e irreales como la misma ideología. Detrás del 

dorado brillo de las apariencias, apenas si existía una base frágil de yeso, como en 

la más fastuosa, pero ilusoria, moldura escenográfica (GETINO, 2000, p. 20). 

 

 Observaremos, no capítulo a seguir, os desdobramentos do cinema como parte de uma 

indústria cultural construída a partir da chegada da modernidade.   
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3. ARLT E CHAPLIN ESCREVEM SOBRE OS TEMPOS MODERNOS 

 

A Revolução Industrial, que ocorre durante os séculos XVIII e XIX, cumpre 

importante função para os rumos tomados pela humanidade. A evolução tecnológica que 

transforma a antiga manufatura inglesa em indústria têxtil avançada traz à tona novas formas 

de organização do trabalho, além da preocupação com o aumento de produção, da força de 

trabalho (homens, mulheres e crianças) e a consolidação do sistema capitalista e da ascensão 

burguesa em contrapartida ao sistema feudal.  

A Inglaterra se destaca neste processo da Revolução Industrial. Isto se explica por 

variados fatores. O país europeu possuía, em seu solo, reservas consideráveis de carvão 

mineral, que é, neste processo de avanço da indústria, a fonte de energia principal para o 

funcionamento das locomotivas e máquinas a vapor. A oferta de mão de obra para trabalhar 

nessa indústria mais fortalecida também é facilitada. A Lei de Cercamento de Terras 

(enclousure), no ano de 1821, que determina a abolição da propriedade comum de campos e 

pastagens, passando a ser controlados e cultivados por apenas um proprietário que produzirá a 

obra prima da indústria têxtil, força a saída dos servos e pequenos agricultores dos campos, 

lugar no qual garantiam seu trabalho e sustento para os centros urbanos. 

O modelo inglês de produção pós Revolução Industrial é significativo para a 

constituição das grandes cidades que começam a se modelar sobre os pilares do capitalismo. 

O inchaço destes grandes centros urbanos, a falta de condições básicas de higiene e moradia 

de grande parte da população e o crescimento desenfreado das atividades de produção e 

geração de lucro nestes lugares expõem outra face deste sistema econômico. O modelo 

capitalista irá se constituir como modelo de exclusão. O trabalho se converterá em 

mercadoria, e os lucros da propriedade privada se reservarão cada vez mais a uma ínfima 

parcela da sociedade.  

Partimos desta pequena abordagem histórica para analisarmos a produção literária de 

Arlt, a partir de crônicas produzidas pelo escritor argentino acerca das obras cinematográficas 

de Charles Chaplin. Posteriormente, nos debruçamos no estudo comparativo das obras de 

Chaplin e Arlt através de um tema de evidente importância para os dois autores: as relações 

de trabalho na era moderna. 
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3.1 Uma pequena introdução sobre Charles Chaplin 

 

 Charles Chaplin nasce em 6 de abril de 1889, na cidade de Londres, Inglaterra. Era 

filho de atores. Sua mãe, Hannah Chaplin, se dedicava especialmente à comédia. Com a morte 

de seu pai, Charles Spencer, e a internação de sua mãe, mentalmente debilitada, em um asilo, 

Chaplin é levado primeiramente a uma casa de trabalho, sendo depois transferido para uma 

escola que atendia a crianças pobres.  

 No ano de 1908 consegue emprego em alguns teatros de variedades e faz sucesso em 

suas apresentações como mímico. Em 1910 tem a oportunidade de fazer uma turnê pelos 

Estados Unidos com a trupe do empresário teatral britânico Fred Karno e por lá se estabelece 

até o ano de 1912, quando retorna à Inglaterra.  

 Seu início no cinema se dá em 1913, ano em que assina contrato com o estúdio 

californiano Keystone Film Company, empresa na qual era produzida quase toda a filmografia 

de comédia da época e que se transforma em berço de criação de seu primeiro filme, O 

Vagabundo (1915), no qual aparece o personagem que faz de Chaplin um ícone do cinema. 

Depois da passagem pela Keystone, o artista passa a produzir em vários outros estúdios, o que 

permite que a produção de seus filmes seja cada vez mais autoral. 

 Chaplin edita, produz e dirige diversos filmes, de curta e longa metragem, ainda 

mudos. Entre seus filmes mais famosos, além de O Vagabundo, podemos citar O Garoto, 

produzido em 1921, Luzes da Cidade (1931), O Ditador (1940) e Tempos Modernos (1936), 

sendo este o objeto de nosso estudo. 

 Enfrentando perseguição do regime macarthista, que o acusava de ter “idéias 

antiamericanas” e de ser, supostamente, comunista, Chaplin tem seu visto americano 

revogado no período em que fazia uma breve visita ao Reino Unido, no ano de 1952. Exilado 

dos Estados Unidos, decide viver na Europa, escolhendo como país de residência a Suíça, 

onde permanece até sua morte no Natal de 1977, na cidade de Corsier-sur-Vevey. 

 A vivência de Chaplin em cidades que se encontravam em pleno processo de evolução 

tecnológica, ocorrida no final do século XIX, fará com que ele possa, em seus filmes, falar 

sobre o cotidiano de uma grande urbe em todo seu esplendor, mas também com todas suas 

mazelas. O filme ao qual dedicaremos nossas observações é talvez a mais emblemática 

película feita por Chaplin no que diz respeito às relações de trabalho na cidade, temática 

também recorrente nos textos de Arlt. Essa característica semelhante às obras dos autores 

proporciona diálogos interessantes sobre o estudo da formação de Arlt como leitor e 

espectador de cinema, bem como de sua leitura das cidades.  
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 Para a análise temática do trabalho nas cidades, é necessário que falemos de seus 

personagens centrais: os empregados e desempregados das cidades modernas. Chaplin e Arlt 

constroem personagens de grande expressividade através da observação do comportamento 

dos trabalhadores que compõem o que Marx chama de proletariado. Seguimos com a análise 

destes tipos. 

  

3.2 Aguafuertes para Chaplin. 

 

Nas Aguafuertes Porteñas que Roberto Arlt escreve acerca dos filmes de Charles 

Chaplin, observa-se certo tom de admiração não somente pela obra em si, mas também pelas 

nuances dos personagens interpretados pelo ator inglês. Carlitos, personagem mais vultuoso 

interpretado por Chaplin, cativa Arlt por características de personalidade, vestuário e gesto de 

grande força e apelo ao público. 

 Carlitos, o vagabundo criado por Charles Chaplin, se apresenta como um cavalheiro. 

Traja casaco, calças, camisas, chapéu, bengala, sapatos. Não consegue esconder, porém, que 

sua indumentária se encontra em notório estado de desgaste. As roupas não lhe cabem, seus 

sapatos não o calçam com perfeição. A figura de um nobre mendigo, no entanto, irá caber 

perfeitamente àqueles que buscam no cinema, entretenimento e reconhecimento com os 

personagens que aparecem projetados na tela. Isto porque ela se associa com outra 

característica marcante da atuação de Chaplin: a do mimo. 

 

Figura 3 – Carlitos no filme The Kid 

Fonte: www.charliechaplin.com 
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 A experiência de Charles Chaplin como ator do teatro de variedades e como mímico o 

motiva a trazer a pantomima para dentro dos filmes do gênero slapstick (pastelão), tão 

celebrados pela Keystone. Ressalta Nazário que, 

 

Os ‘pastelões’ da Keystone eram ingênuos, maliciosos, irresponsáveis, sem 

compromisso com a arte. Eram cinematográficos em sua essência, pois pouco 

deviam ao teatro; não tinham outra pretensão além daquela, prática e imediata, de 

arrancar gargalhadas da platéia. (NAZÁRIO, 1999, p. 52). 

 

A pantomima como gênero teatral (falado ou não) remonta aos tempos das comédias e 

dramas gregos, na forma de dança, assim como do teatro romano, este usando a pantomima 

principalmente para apresentar um registro satírico do cotidiano. Esse gênero, que se sustenta 

no minucioso trabalho do ator em relação ao gesto, já que são suas expressões as que denotam 

os rumos de um personagem durante o desvendar de uma trama, será usado pelo artista 

britânico para dar a um personagem até então sem representação, o cidadão desprovido de sua 

cidadania, tons que não se restringissem somente à risada fácil.  

Em “Apoteosis de Charlie Chaplin”, Arlt ressalta esta característica do ator:  

 

Los niños han visto en el reír de Chaplin el gesto que se anticipa al garrotazo del 

hombre gordo y malo; nosotros, los hombres, vemos en esa sonrisa la mueca de la 

humanidad débil y resignada, la “del hombre que se para ante los globos de la luz 

de los hoteles íntimos, comparte la morcilla hurtada con un perro atorrante, huye 

del policeman y ama a los niños desamparados (ARLT, 1997, p. 45). 

 

 Nos filmes de Chaplin podemos perceber que a relação entre riso e reflexão se dá 

através das peripécias de um personagem que sofre com o peso de um sistema que o engole e 

o segrega constantemente. É esta comédia de erros que leva Chaplin e seu Carlitos a serem 

celebrados pelas massas, mas também pela crítica. É no retratar de uma vida que beira o 

patético que o espectador encontra seu momento de catarse. Arlt nos conta, em determinado 

momento de sua crítica aos filmes de Chaplin, uma situação inusitada que ocorre a um 

imigrante: 

 

Recuerdo un detalle que viene a propósito en esta  nota. Trabajaba yo en la sección 

policía de un diario de la tarde cuando llegó una mañana hasta mi escritorio un 

muchachón todo ensangrentado y sin gorra. Un inmigrante. Venía a la Argentina a 

hacer fortuna. Treinta años de edad. Al bajar del vapor le roban la cartera. Sin un 

centavo, se dirige a una panadería de la calle Charcas para entrevistarse con unos 

paisanos, para que le dieran trabajo. Poco antes de llegar a la panadería, lo atropella 

una jardinera y es un milagro que no lo mate, estropeándole la cara contra el 

adoquinado. En ese entrevero perdió la gorra. Yo soy un hombre compasivo. Pero 

al asociar tantos detalles de “yeta” en una mañana, de pronto, sin poderme contener, 

me puse a reír a gritos en la cara del damnificado. (ARLT, 1997, p. 46).  
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 O acontecimento é narrado por Roberto Arlt tal como um filme de Chaplin. Neste 

pequeno roteiro, a sucessão de infortúnios instiga o leitor a ler a próxima linha escrita, 

buscando um desfecho favorável ao pobre imigrante e a continuação da sucessão de fatos 

desastrosos narrados. A recepção do leitor é contraditória, estando ele dividido entre o 

sentimento de pena do personagem que protagoniza a comédia de erros e a comicidade 

mórbida deste relato, que o instiga a ler o desenrolar da história. Esta forma de relato dos 

acontecimentos é utilizada ainda hoje por diversos tablóides em circulação nas grandes 

cidades do mundo.    

 Esta anedota contada por Arlt nos mostra que um dos motivos para o sucesso de 

Chaplin está no fato de que o cotidiano também se constrói por meio de situações patéticas. A 

comicidade aproxima o público ao mesmo tempo em que possibilita que o espectador, 

envolvido pelo enredo contado, possa agir criticamente em relação ao que assiste. Arlt 

defende-se do fato de rir do homem acidentado que lhe procura no jornal, voltando ao tema 

principal de sua crônica, a exaltação de Charles Chaplin, ressaltando esta procura do 

entendimento da arte cinematográfica através do riso: 

 

¿Es una crueldad? No. Sucedió que aquel hombre coordinaba una serie de 

accidentes cinematográficos en su pobre vida: los mismos que nos hacen reír en 

Charlie Chaplin y que más tarde nos mueven a la piedad. (ARLT, 1997, p. 46). 

 

 A leitura da crônica “Apoteosis de Charlie Chaplin” nos revela que o autor busca fazer 

um pequeno tratado das características físicas, mas principalmente psicológicas do 

personagem Carlitos para explicar o encantamento que causa àqueles que vão assisti-lo nos 

cinemas portenhos. Para Arlt, além do riso, o maravilhoso nas obras do ator inglês consiste no 

fato de que Chaplin se apresenta como “homem”, não como ator, na tela grande.  

A crítica de Arlt, que poderia ser observada como forma de afirmar o amadorismo do 

autor argentino frente à crítica cinematográfica, de fato esclarece certa semelhança entre ator 

e autor (Chaplin e Arlt): a escolha por retratar personagens populares. Neste sentido, 

entendemos que a exaltação do “Chaplin homem” por Arlt, reafirma uma postura distinta do 

personagem dentro da trama contada, em comparação às grandes produções do cinema da 

época. Carlitos, como protagonista, está distante da figura heróica representada pelos atores 

(galãs) dos grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos.  

Arlt afirma que 
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[...] todos comprendemos que Chaplin está en nosotros. De ahí la inmensa simpatía 

que nos amarra a su vida. Hombre triste, con su sonrisa femenina, encarna 

psíquicamente todo el misterio que encerramos nosotros, hijos de un hombre y una 

mujer.  

Después, su vida, su vida que es la de ex hombre. Miserias, golpes, persecuciones,  

robos, dinero. Charlie sólo vive en contacto con las capas sociales más pobres. 

(ARLT, 1997, p. 47). 

 

Se Chaplin escolhe o contato com as camadas mais pobres da sociedade para compor a 

anima de Carlitos, observamos que a escolha de Arlt por representar, nas aguafuertes e em 

toda sua obra ficcional, um setor menos abastado – e até mais sórdido – da sociedade revela 

que a cultura, como coleção de costumes e teia de sentidos e significados, pertence também ao 

popular.  

Os personagens escolhidos por Arlt para comporem suas obras representam o inverso 

do arquétipo de modernização e europeização em que se espelhava a cidade de Buenos Aires. 

Imigrantes, proletários, prostitutas, ladrões, também eles apresentam variada gama de 

costumes e saberes. É a representação do cenário da mescla. E, neste cenário, vemos aflorar as 

mais diversas manifestações da cultura. 

 Na descrição do cotidiano da periferia portenha, observamos que as questões culturais 

estão intimamente relacionadas à ascensão social. As relações de trabalho, dicotômicas entre 

proprietários e proletários, definem as identidades antagonicamente e alienam aqueles que 

vendem sua força de trabalho e esvaem seu potencial criativo em uma atividade mecanicista 

desprovida de qualquer dimensão de subjetividade. Miséria e trabalho caminham sempre 

juntos na obra de Arlt. Mas, a “vida puerca” (termo anteriormente escolhido como título da 

obra El juguete rabioso) à qual se refere Arlt pode ser entendida também como um conjunto 

de ritos. Se, para a elite, o estudo, o poder econômico, a influência política e a aquisição de 

bens materiais fazem parte do grupo de costumes representativos deste grupo social, o roubo, 

a loucura e a luta constante pela escalada sócio-econômica são os matizes identitários desta 

camada popular. A este respeito, Eagleton observa: 

 

Se cultura originalmente significa lavoura, cultivo agrícola, ela sugere tanto 

regulação como crescimento espontâneo. O cultural é o que podemos mudar, mas o 

material a ser alterado tem sua própria existência autônoma, a qual então lhe 

empresta algo da recalcitrância da natureza. Mas cultura também é uma questão de 

seguir regras, e isso também envolve uma interação entre o regulado e o não-

regulado.(...) A idéia de cultura, então, significa uma dupla recusa: do 

determinismo orgânico, por um lado, e da autonomia do espírito, por outro. 

(EAGLETON, 2005, pp.13-14). 
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A apoteose título desta aguafuerte consiste na escolha de Chaplin em sua atuação 

como diretor de cinema, por fazer de seu principal personagem “un mimo a la 

adversidad.”(ARLT, 1997, p.46). 

  Em outra aguafuerte dedicada a Chaplin e seus filmes, intitulada “Final de Luces de 

la Ciudad”, Arlt trará a discussão de outras importantes características do ator, expressadas 

em seu filme, Luzes da Cidade, de 1926.  

 Nesta crônica, Arlt enaltece outra faceta de Chaplin: a que se refere à sua capacidade 

de construir uma obra “genialmente grotesca”, que se converte em “la más dolorosa de las 

bellezas poemáticas”.   

 Seguindo a discussão da inserção do grotesco em Luzes da Cidade, observamos que, 

para Wolfgang Kayser, 

 

O mundo do grotesco é o nosso mundo - e não o é. O horror, mesclado ao sorriso, 

tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso mundo confiável e 

aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se alheia sob a irrupção de 

poderes abismais, se desarticula nas juntas e nas formas e se dissolve em suas 

ordenações. (KAYSER, 1986, p. 56).  

 

O grotesco é a expressão do paradoxo em um mundo que conhecemos. O cenário no 

qual Chaplin se insere, assim como o “cesante” de muitas crônicas de Arlt, é grotesco porque 

reproduz esta desvinculação do homem com o espaço homogêneo do progresso e da 

modernidade. A pobreza, o medo e a miséria são espaços destoantes desta nova sociedade do 

consumo. É o que explicita a passagem: 

 

Carlitos, desarrapado y miserable, avanza por las calles de la ciudad. Llega a la 

esquina donde acostumbraba a encontrar a la florista ciega, pero ella no está. Las 

hilachas de los pantalones se sacuden en sus escuálidas piernas. Carlitos avanza 

triste. Es la estampa del perfecto ex hombre. De una florería sale un caballero 

perfectamente vestido. Carlitos mira hacia el suelo y ve una rosa y pensativamente 

se inclina y la recoge. La florista lo ve y siente lástima. Carlitos levanta la vista y la 

reconoce. (ARLT, 1997, p. 76). 

  

 É interessante notar que, junto à percepção do grotesco por Arlt em Luzes da Cidade, 

está também a percepção da interpretação feita pelo ator sobre um personagem que é um “ex-

homem”. O autor argentino relaciona o grotesco a este personagem, que vai perdendo seu 

status de cidadão (mas não sua humanidade, como percebemos no filme) frente ao espaço 

urbano, lugar do progresso. 

 Notamos então, outro ponto de contato entre a produção de Chaplin e a de Arlt. 

Kulikowski aponta que 
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A primeira aproximação ao grotesco no discurso arltiano é feita a partir do uso da 

linguagem que, em sua escritura, configura-se como uma “importante estratégia 

para intervir, a partir de uma violência formal, nos cânones consagrados e nas 

convenções de boa escritura” (KULIKOWSKY, 1997, p. 182).   

  

O escritor argentino é um grande representante das classes marginais portenhas, dos 

excluídos do conhecimento reconhecido pela elite econômica e acadêmica e, na contramão 

destes setores de poder, nos dá o conhecimento da outra realidade social da Argentina. 

Enquanto as classes dominantes lutam pela conservação da suposta “pureza” do castelhano, 

alegando que a língua representa a identidade e os valores de toda uma nação, Arlt entende 

que uma língua é sempre orgânica e mutável, símbolo da mescla cultural existente e de uma 

identidade cultural tão moderna e urbana quanto sua capital. Ricardo Piglia (1973) diz que na 

obra arltiana, o lunfardo se faz presente ao lado da referência aos grandes escritores europeus, 

como Baudelaire e Dumas, que servem de modelo a toda uma geração de escritores hispano-

americanos. A hibridez linguística da escrita de Arlt tem inegável tom político e sarcástico. É 

a denúncia da falta de acesso à cultura, aos espaços sociais de poder, à cidade modernizada. 

A presença do grotesco nestas obras se relaciona principalmente à escolha da 

oralidade, como dito anteriormente, de camadas mais populares da sociedade. É na forma 

como os personagens se compõem que o grotesco surge. É pela representação da dor de 

Carlitos, de seu sorriso feminino e de sua indumentária desgastada ou através do lunfardo 

argentino, do registro não culto da língua, do retrato do pobre imigrante acidentado que temos 

a experiência do incômodo, dos sentimentos conflitantes, da dor, do horror e também do riso. 

Ressaltamos também que o grotesco, em sua forma, pode se aproximar do horripilante 

ou do tragicômico. Vimos anteriormente que esta última faceta do grotesco aproxima o 

espectador de cinema da obra de Chaplin. Observamos que Arlt continua a exaltar esta 

característica, observando que suas nuances agora serão vinculadas com a história de amor 

entre o protagonista Carlitos e uma florista pobre e cega. A beleza poética do filme, no 

entanto, não está na concretização da história de amor entre os dois personagens principais, 

mas no nascimento deste sentimento, em um espaço de múltiplas adversidades.  
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Figura 4 – O amor de Carlitos pela florista cega em Luzes da Cidade 

Fonte: www.charliechaplin.com 

 

Na primeira produção de Charlie Chaplin da era sonora, o silêncio age como um 

terceiro personagem da história de amor vista em Luzes da Cidade. Ainda que a protagonista 

não possa enxergar ao longo de boa parte da trama, todo o filme preza pelo gesto, pelo toque e 

pelas reações perceptíveis do corpo dos atores. A falta da fala torna o final do filme algo 

digno do status de beleza poemática. Arlt descreve o final do filme: 

 

Carlitos se aparta de la vidriera tambaleando. 

La que antes estuvo ciega, advertida vaya saber por qué secreto instinto, al ver que 

el vagabundo huye de su limosna, sale a la calle, corre hacia él, lo toma de las 

manos para disuadirlo de la timidez… y queda inmovilizada de asombro. 

Ha tocado las manos de Él, del misterioso millonario que le regaló mil dólares 

“para que se curara de la vista”. 

Pasan minutos… segundos… No lo sé. Una ansiedad tremenda y fragante impregna 

de las delicias más contradictorias el alma del espectador. 

Por el semblante de la jovencita corre un estremecimiento. En el de Carlitos se 

pinta la más absoluta de las renuncias. Ella dice lentamente: 

¡¿Usted?!  

Y  Carlitos ingenuamente: 

     -    ¿Ve bien ahora? 

Las dos cabezas se entremezclan. Encontraron la dicha. (ARLT, 1997, p. 77). 

 

 É relevante notar que este jogo de expressões, olhares e pequenos detalhes do corpo 

produz um efeito que leva o espectador a observar mais atentamente e com maior expectativa 

o que se passa na tela, participando também da história. A ausência da fala faz com que Arlt 

reconheça a grandeza da obra de Chaplin, dizendo serem insuficientes as palavras que 

descrevam o espetáculo assistido. Diz ele: 

 

Los espectáculos que la película hace pasar ante sus ojos adquieren el carácter de 

una sinfonía espiritual. Es como si fuera posible componer música con juegos de 

luces y sombras. 
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Insisto; las palabras son insuficientes. (ARLT, 1997, p. 78). 

 

 

 Discutiremos mais a função do silêncio em Chaplin em contrapartida à fala ácida de 

Arlt adiante, quando analisarmos as obras dos dois autores através da temática do trabalho na 

sociedade moderna. 

 

3.3 Trabalho e alienação na sociedade de massa. 

  

O estudo comparativo entre o personagem principal de Tempos Modernos, o 

trabalhador da fábrica (a factory worker, em inglês), e o personagem de  “Las angustias del 

fotógrafo” nos indicam os caminhos da crítica social que fazem Arlt e Chaplin em suas obras. 

A partir de suas experiências de vida no espaço moderno, faremos considerações sobre a 

questão identitária do homem moderno, bem como da relação de valor estabelecido entre 

homem e máquina. 

O surgimento da sociedade de massa acompanha as transformações sociais, 

econômicas e culturais trazidas pelo advento do sistema de produção capitalista. Pensando em 

sua perspectiva descritiva, a sociedade de massa poderá ser definida como uma sociedade na 

qual uma parcela significativa da população se encontra envolvida, seguindo modelos 

comportamentais genéricos. Estes modelos estão baseados na produção de bens em larga 

escala, assim como na extensa distribuição e do consumo dos bens e serviços. 

 Hannah Arendt (1995) evidencia características da sociedade de massa pertinentes a 

esta análise. São temas abordados neste trabalho comparativo, o empobrecimento e a 

despersonalização das inter-relações com a família e com a comunidade local, prejudicados 

pelas organizações formais e pelas relações intermediadas pelos meios de comunicação de 

massa, e a conformidade do homem em relação a sua condição.  

 Chaplin simboliza o pensamento de Arendt de forma bastante eficaz ao mostrar, nas 

primeiras tomadas de Tempos Modernos, um rebanho de ovelhas que logo depois dará lugar 

ao rebanho de trabalhadores que irão ocupar seus postos de trabalho na grande fábrica 

retratada no filme. O autor reconhece nos trabalhadores a imputação de um sistema que 

privilegia a velocidade e a qualidade da produção em detrimento da condição pensante 

daquele que trabalha. Sobre esse aspecto, nos ateremos agora a uma pequena análise do 

modelo taylorista. 



 47 

 

Figura 5 – A linha de produção taylorista/fordista em Tempos Modernos 

Fonte: www.charliechaplin.com 

 

O engenheiro mecânico americano Frederick Taylor (1856-1915) concebe, a partir de 

seus estudos, uma metodologia científica de organização do trabalho. Com a publicação de 

Princípios da Administração, no ano de 1911, o taylorismo se concebe então como modelo 

administrativo por excelência, adotado pela indústria moderna. 

Taylor expõe a idéia de que o trabalho industrial deve ser fragmentado, pois possibilita 

a especialização do trabalhador, que exercerá uma atividade específica na linha de produção. 

O taylorismo prevê também a organização do lugar de trabalho (fábrica) por meio da 

hierarquização e da sistematização, além da economia de mão-de-obra, o aumento da 

produtividade, do trabalho e a otimização do tempo por parte do trabalhador.  

Há, no taylorismo, a concepção de que tempo é também uma mercadoria. O 

trabalhador vende sua mão-de-obra, seu tempo e, além disso, tem que cumprir as suas 

obrigações laborais no menor tempo possível para que a indústria possa obter lucros. 

A hierarquização do trabalho é outro tópico de grande importância para a observação 

do sistema taylorista de produção. O taylorismo aperfeiçoa o processo de divisão técnica do 

trabalho. Quanto maior a complexidade da atividade realizada, maior o soldo final pelo 

trabalho exercido. Aos gerentes cabia o controle produtivo, aos operários, a produção 

incessante dos bens de consumo. 

O taylorismo esteve estreitamente relacionado ao desenvolvimento da produção em 

massa, em especial às linhas de montagem em fábrica introduzidas por Henry Ford, o 

fabricante americano de automóveis. O método de produção que veio a ser conhecido como 

fordismo, separava os operários uns dos outros e dividia o processo produtivo em uma série 
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fragmentada de tarefas que podiam ser controladas com maior facilidade por supervisores e 

pela administração. Ford confere materialidade ao método de organização do trabalho 

pensado por Taylor.  

 Percebemos que Tempos Modernos realiza de forma bem eficaz a reprodução deste 

modelo administrativo, uma vez que o vagabundo é obrigado a cumprir repetidamente a 

função de apertar parafusos, sem que possa falhar, com o risco de atrasar toda a linha de 

produção da fábrica. Nas trocas de turno, é substituído por um operário que exerce a mesma 

função, da exata maneira que ele. Também percebemos a figura gerencial do presidente em 

sua função de controlar a fábrica para que ela cumpra com as expectativas de produção. 

Os personagens anteriormente destacados, trabalhador de fábrica e fotógrafo, têm uma 

característica comum em sua composição que se mostra bastante interessante para esta 

análise. Tanto o vagabundo Carlitos, travestido de trabalhador de fábrica, quanto o fotógrafo 

das praças da cidade portenha são personagens que revelam traços de identidade da sociedade 

moderna. A perda da voz e da representação individual, em detrimento de sua representação 

como parte da massa. 

Chaplin e Arlt trabalham com personagens que não possuem voz, tampouco nomes. 

São peças que ajudam a montar a grande massa de pessoas que buscam a concretização de 

seus projetos de vida. E a sua falta de uma caracterização individual promove o nosso 

acercamento, como interlocutores das obras, aos personagens. 

 Em sua autobiografia, Chaplin descreve o conflito entre adequar-se aos novos tempos 

do cinema, que agora possibilitavam que a fala fosse incorporada aos filmes. Vejamos suas 

afirmações acerca do tema: 

 

De quando em quando, punha-me a pensar na possibilidade de fazer um filme 

falado, mas essa ideia me enjoava, dando-me conta de que não conseguiria realizar 

coisa à altura dos meus filmes silenciosos. E significaria abandonar inteiramente o 

meu tipo de vagabundo. Sugeriram-me que eu o fizesse falar. Era inadmissível, pois 

a primeira palavra que pronunciasse transformá-lo-ia noutra pessoa. Além disso, era 

figura de cena muda, que lhe deu vida e o vestiu com seus farrapos. (CHAPLIN, 

1965, p. 420). 

  

A fala de Chaplin é bastante interessante, pois mostra que o vagabundo, como tipo de 

personagem da modernidade, não pode ter voz, porque essa lhe conferiria outras 

características que não as notoriamente conhecidas desta figura tão marcadamente construída. 

A falta da voz e a indumentária do personagem fazem parte do registro da releitura de uma 

modernidade que também comporta uma faceta cruel. 
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Da mesma maneira se comporta Arlt ao falar do fotógrafo. Ao iniciar a crônica, o 

autor deixa clara a falta de vontade de falar daqueles que, ao se estabelecerem em seu meio de 

trabalho, adquirindo certa notoriedade, perdem a possibilidade de manter qualquer relação 

entre trabalho e emoção: 

 

No, no me refiero a vos, Cabada, rey del objetivo, artista casi nato, sileno jovial que 

ya no se emociona frente a ninguna bataclana por brutal de linda que sea. No. Me 

refiero a tus congéneres, los fotógrafos de plaza, querido Cabada, me refiero a tus 

hermanos crostas que hacen arte en la jeta de mucamos y boleteros  de ómnibus y 

turros placeros y parejas gaitas. A ese fotógrafo y sus angustias me refiero (ARLT, 

2000, p. 68) 

 

O fotógrafo de praça é o personagem escolhido para a crônica de Arlt porque, apesar 

da sua falta de representatividade até mesmo no seu meio de trabalho, o da fotografia, é este 

trabalhador que conseguirá transformar em arte o registro da modernidade periférica de 

Buenos Aires. 

 Arlt não irá abordar este modelo taylorista/fordista de forma tão contundente. No 

entanto, mostrará como o trabalho do fotógrafo sofrerá mudanças em prol da eficiência e da 

rapidez necessárias ao trabalho e à obtenção de lucros. Arlt descreve a evolução do trabalho 

do fotógrafo: 

Hasta hace poco tiempo, yo no sé si ustedes recordarán, quizá vos te acuerdes de 

tus buenos tiempos, querido Cabada, los fotógrafos usaban un aparatito que 

consistía en un cajón de madera con su correspondiente objetivo y trípode. Del 

trípode, en forma de abanico, colgaban las fotografías de cuanto reo
6
 aspiraba a la 

inmortalidad.”[…] 

 

Pero hoy un nuevo monstruo ha aparecido en las plazas. El nuevo monstruo es un 

aparato que tiene la forma de coctelera, de una ametralladora, o de un telescopio. 

[…] 

Y de pronto aparece el “Kodak film”. Los tíos del aparato torpedo quedan 

reducidos a su más mínima expresión. […] Y se convierte en dueño del mercado el 

hombre de la “Kodak film” o “instantaniero” (ARLT, 2000, pp. 70, 71 e 73). 

 

 Este novo modelo capitalista de produção, o taylorismo, transforma cidadãos em 

autômatos, submetidos e subjugados pela importância da máquina e da velocidade na 

produção. Marx e Engels comentarão a deterioração do trabalhador frente a seu meio de 

sustento: 

 

A única relação que os indivíduos ainda mantêm com as forças produtivas e com 

sua própria existência – o trabalho – perdeu para eles toda a aparência de auto-

atividade e só conserva sua vida atrofiando-a [...] a vida material aparece como a 

                                                 
6
 “Reo”, como palavra proveniente do lunfardo argentino, significa vagabundo. Em sua acepção mais comum, 

“reo”, em castelhano, significa réu. 
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finalidade, e o criador desta vida material, o trabalho (agora a única forma possível, 

mas, como veremos, negativa, da auto-atividade), aparece como meio. 
(MARX&ENGELS, 1996, pp. 104-105). 

 

  

Essa condição deteriorada não se manifesta somente entre aquele que trabalha e sua 

função. A Grande Depressão, culminada com o crack da bolsa nova-iorquina em outubro de 

1929 nos Estados Unidos, tem repercussões não só nesse país, mas em grande parte do 

continente americano e europeu.  

 A falta de investimento em capital provoca a queda da produção das indústrias e, em 

consequência, a falta de necessidade de um grande contingente de empregados nas fábricas e 

nos outros setores. Os Estados Unidos, que já nessa época estavam consolidados como o 

centro principal do sistema capitalista, se confrontarão com o desemprego em larga escala e 

com a falência e perda da renda. Na Argentina o cenário não adquire configurações muito 

distintas. O país, que até então passava por seu momento de Belle Épòque, inicia um processo 

de franco declínio, uma vez que a base de sua economia se concentra no setor agropecuário, e 

a demanda internacional dos produtos argentinos torna-se cada vez mais escassa. 

 Arlt e Chaplin se posicionarão criticamente com relação ao modelo imperialista de 

economia, que promove inevitavelmente a queda da qualidade de vida dos habitantes dos 

países regidos por tal sistema.  

A tradução desta crítica não se reduz a mensagens moralizantes ou a sinalizadores de 

esperança de um futuro feliz, através da conquista do projeto. A ironia também é uma forma 

de expressão da sociedade. O homem moderno encontra no discurso irônico a possibilidade 

de expressar sua subjetividade e de revelar sua crítica com relação ao mundo e, em particular, 

ao tema discutido. Mas não é somente na individualidade encontrada nesta expressão do 

subjetivo que o discurso irônico se apóia. O diálogo com um receptor deverá ocorrer de forma 

que este possa também ser capaz de decodificar e dar sentido ao texto lido, ou assistido, 

através do reconhecimento dos processos linguísticos que compõem a ironia, como a 

ambiguidade, a paródia, o humor e o entendimento de que o irônico também se constrói pela 

incongruência entre o resultado real dos acontecimentos narrados e o resultado esperado pelo 

interlocutor. 

 A ironia na trama de Chaplin exerce o duplo papel de trazer à tona a reflexão e o riso. 

Nas cenas emblemáticas do filme, Carlitos aparece com uma espécie de enfermidade causada 

pela repetição exaustiva do movimento que se constitui como todo o seu fazer produtivo. 

Assim, somos surpreendidos com o apertar constante de parafusos pelo personagem, mesmo 
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que ele esteja distante do trabalho, chegando ao ápice de apertar os botões do vestido de uma 

senhora, em atitude que claramente demonstra sua instabilidade psicológica.  

 Também nos confrontamos com a ironia em toda a sua possibilidade de trazer o 

humor, quando assistimos à apresentação de uma máquina que promete acabar com todas as 

possibilidades de perda de tempo por parte dos trabalhadores. Anuncia a máquina: 

 

"Bom dia, meus senhores e minhas senhoras, aqui fala o vendedor automático. Eu 

tenho a honra de apresentar-lhes o Sr. John Billows, inventor da máquina 

automática de alimentação. O aparelho é uma invenção genial para se comer 

automaticamente. Os senhores economizam o intervalo do almoço e dão um golpe 

na concorrência" (CHAPLIN, 1936). 

 

 O ridículo desta cena será agravado com a escolha de Carlitos para servir de cobaia, e 

o funcionamento errado da máquina, que lhe banhará com a sopa, lhe dará de comer os 

mesmos parafusos que atarraxa em seu emprego e lhe brindará com uma surra com o 

mecanismo que deveria limpar-lhe a boca. A cena é inegavelmente cômica, no entanto nos 

mostra o quanto um sistema de trabalho completamente automatizado pode ser falho. 

 

Figura 6 – Carlitos sendo alimentado pela máquina 

Fonte: www.charliechaplin.com 

 

 O tom irônico com o qual a figura de Carlitos enfrentará os “tempos modernos”, 

também se faz presente na parte final do filme, em que o protagonista encena um número 

musical. Esta é não só uma crítica ao sistema exploratório de trabalho, que transforma os 

trabalhadores em seres acríticos, como também ao cinema falado. Ao lermos ou escutarmos a 

letra cantada, 

 

  Titine 

Se Bella ciu satore, je notre so cafore, 

Je notre si cavore, je la tu, la ti, la tua. 

La spinash o la busho, cigaretto porta bello, 

Ce rakish spagaletto, si la tu, la ti, la tua. 

Senora Pilasina, voulez vous le taximeter, 
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Le zionta sous la sita, tu la tu, la tu, la wa. 

Se muntya si la moora, la sontya so gravora, 

La zontya, comme sora, Je la poose a ti la tua. 

Je notre so la mina, je notre so cosina, 

je le se tro savita, je la tuss a vi la tua. 

Se motra so la sonta, ci vossa la travonta, 

Les zosha si katonta, tra la la la, la la la. (CHAPLIN, 1936) 

 

reparamos em que a letra da música do personagem não faz sentido algum, mas a forma como 

ele gesticula garante sua boa acolhida por parte do público. O movimento corporal de Carlitos 

é construído de maneira a criar significações, de revelar o comportamento deste indivíduo 

diante do mundo. 

Os gestos relevam intencionalidade, não são somente frutos da necessidade biológica 

do homem de movimentar-se, mas procuram ser entendidos, observados pelo espectador. A 

reciprocidade entre o gesto e seu entendimento é dada pela compreensão, por parte do 

interlocutor, do que cada gesto significa tanto para quem o faz, quanto para quem o interpreta.   

Podemos admitir, então, que a fala não é necessária para que o público possa entender 

uma obra cinematográfica qualquer. Se o espectador entende que o gestual de Chaplin está 

carregado pela intenção de rir ou de fazer refletir sobre algum determinado tema, a função de 

comunicar, entreter e promover uma recepção crítica da obra se cumpre.  

Também observamos que o apelo de Chaplin às massas se dá justamente por esse 

silêncio que chega ao público através de seus filmes e que independe da língua que o 

espectador fale, ou mesmo de seu grau de escolaridade. 

 Para Roberto Arlt, a ironia é elemento que proporciona a força necessária do “cross a 

la mandíbula” das suas obras em geral. Em “Las angustias del  fotógrafo”, descreve, de 

maneira bastante ácida, a árdua rotina do fotógrafo de rua, frente a um processo de 

modernização que não consegue acompanhar. No trecho a seguir, 

 

“Todo es dolor, dolor, dolor” son las tres verdades de Buda Gautama. También para 

el fotógrafo placero, del aparato tipo cajoncito, todo es dolor, dolor y dolor. Ya no 

labura. Así como el automóvil ha desplazado al coche y al “mateo”, así el aparato 

fotográfico telescopio, ametralladora o coctelera desplaza a la cámara oscura tipo 

cajoncito de azúcar. […] 

Y de pronto aparece el Kodak film. Los tíos del aparato torpedo quedan reducidos a 

su más mínima expresión. Los del aparato cajón mortuorio con tapa de vidrio y 

paño negro, resucitan de gozo. Por fin sus competidores quedan arruinados, 

arrumbados como ellos en el más miserable rincón de las plazas  donde se 

despiojan los perros y tramitan un suicidio los cesantes. ¡Por fin! (ARLT, 2000, pp. 

70 e 72). 

 

 O narrar da trajetória do fotógrafo desde a época em que trabalhava na praça, com seu 

aparato mais antigo, até a era dos “instantanieros”, que fotografam com suas Kodak films, é 
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desolador, mas não menos irônico do que a letra da música nonsense de Chaplin. Ao retratar 

como o avanço tecnológico possibilita que as máquinas possam ser trocadas por outras de 

técnica mais avançada, Arlt entende que as pessoas que as usam acabam por adquirir um 

caráter obsoleto.  

Na seleção natural dos fotógrafos de Buenos Aires, sobrevive aquele que possui o 

aparelho fotográfico mais moderno. Aos outros fotógrafos lhes resta somente a comemoração 

pela pronta substituição da máquina por uma mais moderna, o que garantirá àqueles que agora 

se dedicam a tirar fotos dos tipos portenhos o mesmo final de desilusão que todos os outros 

tiveram. 

Percebemos também o aparecimento da figura do cesante como sinalizador dos maus 

tempos que se instalam na cidade de Buenos Aires. Os fotógrafos, que agora não ocupam 

mais um espaço privilegiado na praça, ficarão recolhidos ao canto, no qual os desempregados 

tramam seu próprio final.  

 O cesante argentino descrito por Arlt e o vagabundo Carlitos se inserem no conceito 

marxista de “exército industrial de reserva” do sistema capitalista. Com efeito, Marx afirma 

que as economias capitalistas, para seu funcionamento dia após dia e ano após ano, 

necessitam de um "exército de reserva industrial", uma reserva de gente pobre que pode ser 

utilizada e desprezada à vontade pelo capitalista.  

O desenvolvimento econômico não se processa suavemente sob as mãos o capitalismo. 

A abertura de novos mercados produz momentos de importante expansão. Neste contexto, a 

economia demanda uma mudança rápida de mão de obra; faz-se necessária então uma reserva 

de mão de obra que possa ser convertida em força de trabalho quando necessário e que possa 

ser descartada rapidamente assim que a demanda seja diminuída ou que nos postos de 

trabalho haja um processo de mecanização. A utilização da reserva de mão de obra em épocas 

de rápido desenvolvimento econômico permite que se siga o processo de mais-valia, uma vez 

que a remuneração destes trabalhadores é mínima, mas seu nível de produção e o lucro da 

venda de mercadorias, altíssimo. Karl Marx faz a divisão deste exército de reserva em três 

categorias: a flutuante, a latente e a intermitente, ao passo que descreve o fenômeno do 

pauperismo. 

 O exército de reserva flutuante é composto por trabalhadores do terceiro setor, que são 

atraídos pelo trabalho nas grandes indústrias, sempre que estas necessitam de grande 

quantidade de trabalhadores. Na medida em que estes operários vão se desgastando, pelo tipo 

de trabalho que exercem, são substituídos por outros, uma vez que a procura é sempre mais 

significativa que a oferta. 
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 Os que se encaixam na categoria latente deste exército são os trabalhadores do setor 

rural que se tornam excedentes pela mecanização do setor agrícola e que, por este fator, se 

encontram sempre na iminência de serem absorvidos pelo setor manufatureiro ou pelo 

proletariado urbano. O fluxo permanente destes trabalhadores para os centros urbanos denota 

também uma superpopulação latente no campo, razão pela qual os trabalhadores agrícolas 

recebem sempre uma remuneração mínima. 

 A parte da população que constitui este exército intermitente é aquela que se insere no 

setor da mão de obraativa tendo, no entanto, empregos irregulares. Recebe salário, porém 

insuficiente para dar a estes trabalhadores um nível de vida médio da classe trabalhadora. Este 

exército fornece uma fonte inesgotável de mão de obra ao capital, justamente por sua falta de 

regularidade. 

 O pauperismo é o maior sedimento deste exército, desta superpopulação relativa, que 

se compõe pelos aptos ao trabalho, que se encontram nessa categoria quase sempre em 

momentos em que o setor industrial entra em crise, pelos órfãos e filhos de pobres ou 

indigentes, e finalmente por aqueles que se encontram incapazes de trabalhar, os inválidos e 

degredados. 

 Acreditamos que este exército industrial de reserva seja retratado através de suas 

muitas categorias, tanto por Arlt, quanto por Chaplin. A figura do fotógrafo, descrita pelo 

escritor argentino e já analisada anteriormente, caracteriza o percurso de parte da população 

que se encontra já em uma situação de trabalho pouco confortável, fazendo parte desta 

população intermitente, e que passa a figurar como personagem do cenário do pauperismo, em 

que as condições de sobrevivência são as piores possíveis. 

 A história de Carlitos em Tempos Modernos reflete esta parte do exército flutuante, 

que trabalha durante determinado tempo, até que seu organismo e sua psique se deteriorem a 

ponto de terem que ser substituídos. Este tipo de trabalhador se confunde com a própria peça 

de uma máquina, uma vez que, se apresenta defeitos, é rapidamente substituível. Carlitos 

também representará o pauperismo, quando a personagem se transforma em força de trabalho 

não apta. As peripécias de seu personagem, no entanto, seguem vivas.  

A escolha dos autores por discutir determinadas questões sociais do espaço urbano 

pelo prisma do trabalho é, de fato, oportuna, porque é sobre esse pilar que se constrói a 

sociedade moderna. As relações de propriedade privada, produção e evolução tecnológica 

estão todas condicionadas à existência do trabalho em larga escala e dos cidadãos que até ela 

chegam para compor as frentes produtivas do sistema capitalista. O entendimento de que 

apenas uma pequena parte da população urbana tem acesso às benesses promovidas pelo 
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capital promove a compreensão da escolha dos autores, na construção imagética de seus 

personagens. 

 

 

3.4 O cinema e a fotografia na concepção de indústria cultural. 

 

 No ensaio “Pequena história da fotografia” presente no livro Magia e Técnica, Arte e 

Política, Walter Benjamin irá discutir desde o surgimento da fotografia, intrinsecamente 

relacionado com o advento de uma imprensa mais especializada, até a relação entre fotografia 

e indústria.  

 Em comparação à pintura, mecanismo também usado para retratar a imagem humana, 

Benjamin (1987) nos aponta para uma primeira característica mais relevante da fotografia. Se 

a pintura, depois de determinado ponto, passa a significar somente pela grande capacidade 

técnica de seu pintor, a fotografia atribui seu significado a algo que se preserva na figura 

humana fotografada, “algo que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome 

daquela que viveu ali, que também na foto é real e que não quer extinguir-se na ‘arte’”. 

 As imagens fotográficas teriam, se fossem realizadas de acordo com certos protocolos 

técnicos, um valor mágico que o quadro, segundo Benjamin, não possui mais. Isso ocorre pelo 

fato de que o contraste do trabalho do fotógrafo, unido aos imprevistos do momento em que a 

foto é tirada, é que tornam a foto tão atraente aos nossos olhos. É a mescla entre perpetuação 

da imagem e imprevistos que tornam a imagem dotada de vida. 

 A fotografia como arte vai estar associada ao autor, à figura daqueles que já trabalham 

artesanalmente com a reprodução de imagens e aos pintores de miniaturas, que conseguirão 

conferir um alto nível aos seus trabalhos artísticos. É interessante perceber que Walter 

Benjamin considera este ponto como o apogeu da fotografia. 

 O período de decadência da fotografia se inicia a partir do momento em que a mesma 

se generaliza; observamos que, neste momento, surgem os álbuns fotográficos, bem como 

uma padronização na maneira em que as fotos são tiradas, a partir da criação de um cenário 

impessoal montado previamente e de acessórios que não permitiam a mobilidade do 

fotografado. A derrocada se estabelece solidamente com a relação entre indústria e fotografia. 

Afirma Benjamin (1987) que "distinguia-se com clareza crescente uma pose cuja rigidez traía 

a impotência daquela geração em frente ao progresso técnico.” 

 A aguafuerte “Las angustias del fotógrafo” aborda esta ascensão e queda da 

fotografia, em prol de sua “reprodutibilidade técnica”. A evolução do maquinário que permite 
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ao fotógrafo em menor tempo, e com menos custo, retratar grande parte dos  frequentadores 

das praças portenhas, mudará também a forma de reprodução da imagem destes indivíduos. 

Na passagem, 

 

Allí, en conjunto artístico podían apreciarse las cataduras de las sirvientas ataviadas 

para los bailes patrios; la jeta gilastrona de los porteros que, enfundados en un traje 

tieso como si fuera de madera, soportaban el brazo tipo jamón de su cónyuge, una 

descarada cocinera con cara de maritornes; allí podían estimarse en grado 

suficiente, los progresos de la natalidad, o sea, del “creced y multiplicaos” porque 

en las placas aparecian familias escoltadas de una verdadera tribu de purretes 

endomingados y desvergonzados (ARLT, 2000, p. 68). 

 

percebemos que o resultado do trabalho do fotógrafo das praças portenhas está constituído 

não só a partir do registro da imagem estática de determinada pessoa ou paisagem, mas 

também do destaque que é dado a personagens que compõem a grande massa da cidade de 

Buenos Aires. O teor mágico da fotografia aqui é trazer à tona este “algo que não pode ser 

silenciado”, a uma sociedade que perpetua a falta de voz de seus habitantes. 

 Este valor que carrega a fotografia, no entanto, vai sendo perdido à medida que o 

equipamento usado para o registro fotográfico passa a mudar. Com a transformação do 

fotógrafo na figura do instantaniero, as fotos vão adquirindo características cada vez mais 

impessoais. Observamos um paradoxo nas fotos produzidas por estas máquinas instantâneas. 

Apesar dos personagens retratados não posarem para as fotos tiradas, o que se produz como 

resultado visível é uma padronização das imagens fotográficas. Além disso, a própria 

profissão é banalizada. Arlt se refere em determinado momento da crônica ao fato de que os 

instantanieros da tradicional Rua Florida fazem parte de uma espécie de vegetação local 

(2000, p.73). 

  É interessante perceber a influência destes profissionais na composição dos tablóides 

portenhos da época. A produção de fotos de maneira instantânea se relaciona com a proposta 

destes veículos de informação de apresentarem os fatos em seu desenrolar e não como 

acontecimentos findos. O instantaniero e sua máquina contribuiriam aqui para a diminuição 

do tempo em que a informação chega ao leitor. 

 Também, ao destacar o êxito deste trabalhador, o escritor argentino cita o modo 

aleatório como as fotos são tiradas: 

 

El instantaniero trabaja, como dije, por asalto; pero la razón de su éxito no está en 

instantanear al hombre o a la mujer aislados. No. Él triunfa y engorda y se alimenta 

y vive y prospera sobre la base de las parejas. Su carnada son los enamorados. Allá, 

dónde distingue una pareja que camina sumergida con honesto recato en su 
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felicidad amorosa, el sujeto maniobra como un submarino, se coloca en distancia de 

tiro y ¡paff! la manijita le da tres vueltas. (ARLT, 2000, p. 73).   

  

 Observamos que a pluralidade dos registros daqueles que frequentam as praças da 

cidade de Buenos Aires agora cede espaço para um tipo específico de foto: a foto de casais. 

Assim como a máquina promove menos chances de o trabalhador pensar subjetivamente o seu 

fazer laboral, a opção de tirar fotos de somente um tipo de “fauna” presente na cidade 

portenha abole a possibilidade do diálogo crítico entre o registro fotográfico e sua função 

social, o que, para Arlt, se traduz na aura da produção fotográfica popular. 

 Chaplin enfrentará questões semelhantes durante a realização de suas obras 

cinematográficas. Sob a perspectiva da afirmação de Benjamin de que 

 

O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por 

um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer 

do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – 

é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido 

(BENJAMIN, 1987, p.174).  

 

Entendemos que o desafio para Chaplin é fazer com que o filme seja responsável, em 

medida equilibrada, por aportar distração e promover a reflexão, e que não funcione como 

uma máquina que “legitima o lixo que produz” (ADORNO e HORKHEIMER, 2006, p. 100), 

ou seja, que não sucumba à sua característica de veículo de comunicação de massa, ou mesmo 

à sua característica de indústria.  

O conceito de “indústria cultural” (Kulturindustrie) é elaborado pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Não desenvolveremos neste 

trabalho todas as ramificações desta teoria, porém acreditamos que este conceito possa trazer 

reflexões pertinentes ao estudo feito ao longo deste capítulo.  

Para os pensadores, o termo “indústria cultural” não deve ser confundido com o de 

“cultura de massa”, pois este implicaria em um conhecimento elaborado pelo povo de forma 

legítima, não por uma elite intelectual. A produção em grande quantidade de mercadorias, 

assim como a crescente aparição de meios de comunicação de massa no final do século XIX e 

início do século XX, são fatores que contribuem ao surgimento desta indústria.  

Neste momento de desenvolvimento das novas técnicas midiáticas, como o surgimento 

do cinema e o desenvolvimento do aparato fotográfico, por exemplo, há a facilidade de 

disseminação dos veículos de comunicação e de entretenimento para esta massa. 

É neste contexto histórico e social que Adorno e Horkheimer pensarão sobre a 

indústria cultural. Para os autores, dentro dessa indústria a arte se transforma em mercadoria, 
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sujeita às implicações do jogo de oferta e procura. Sendo assim, as expressões da arte popular 

e erudita têm espaço reduzido, ou mesmo desaparecem do circuito cultural, pois o surgimento 

desta indústria cultural retira da população a possibilidade da recepção e da participação 

crítica na arte. A atitude acrítica deste público ocorre porque as mídias apresentam ao público 

apenas o que é de seu gosto (ou aquilo que o aparenta ser). Entendem os autores que 

   

Sob o poder do monopólio, toda cultura de massa é idêntica, e seu esqueleto, a 

ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. Os dirigentes não 

estão mais sequer muito interessados em encobri-lo, seu poder se fortalece quanto 

mais brutalmente ele se confessa de público. O cinema e o rádio não precisam mais 

se apresentar como arte. (ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 100). 

 

Ressaltamos também que, para Adorno e Horkheimer, a indústria cultural tem como 

importante exemplo o cinema, pois, na concepção dos estudiosos, este tipo de veículo de 

comunicação de massa torna-se portador de uma ideologia dominante da sociedade. Para os 

autores, 

 

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao 

pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder 

o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres 

do controle de seus dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o 

espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. 

Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural 

não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios produtos (...) 

paralisam essas capacidades em virtude de sua própria constituição objetiva 

(ADORNO & HORKHEIMER, 2006, p. 119). 

 

A realização de uma produção cinematográfica que se encaixe nos objetivos do 

cinema como reprodutor de uma arte crítica destinada e pautada para o homem moderno é 

conduzida pelo autor/ator britânico através da construção de filmes que se engajam não 

somente no que concerne à situação econômico-social do mundo na era moderna, mas 

também ao questionamento da visão do cinema como máquina. 

A cena mais emblemática de Tempos Modernos, na qual Carlitos é engolido pela 

grande engrenagem em que trabalha revela a crítica contundente à automatização e 

aniquilação do ser humano nessa fase do capitalismo. 
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Figura 7 – Carlitos e a grande engrenagem de Tempos Modernos 

Fonte: www.charliechaplin.com 

 

Chaplin encontra, no cinema falado, o término das possibilidades da relação entre o 

gesto do autor e a atribuição de diversos sentidos por parte de seu espectador e interlocutor. 

Carlitos se nega a falar, pois sua mudez não só representa cada um dos personagens da grande 

multidão autômata do mundo capitalista, mas também a negação da perpetuação do homem 

como ser alienado de seu fazer crítico, nos diversos âmbitos de sua vida cotidiana. Arlt age na 

via oposta, mas seu objetivo coincide com o de Chaplin. A escrita raivosa do autor argentino é 

o caminho da denúncia de que o processo de consolidação da modernidade na Argentina 

propicia uma organização social, econômica e política de caráter excludente e alienador. 
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4. CINEMA E EXPRESSIONISMO EM ARLT E FRITZ LANG 

  

 Os “tempos modernos” criticados por Charles Chaplin em uma de suas mais famosas 

obras surgem nas crônicas de Roberto Arlt através da representação de uma urbe que se 

encontra, simultaneamente, em um processo de esplendor e decadência. A Buenos Aires 

arltiana é figurada através de fortes tintas que revelam os conflitos decorrentes da sua 

incorporação de elementos da modernidade que, paralelamente, nos revelam uma 

fragmentação (topográfica, mas também social) do espaço urbano. Assim, a capital portenha 

aparece constituída, nas águas-fortes arltianas, por distintos espaços físicos –mais ou menos 

desenvolvidos– e por personagens de diversas classes sociais.  

 Por sua vez, Fritz Lang constrói, no filme Metrópolis, uma urbe dividida entre o 

obscuro espaço dos trabalhadores e das máquinas, por um lado, e o espaço claro e arejado dos 

pensadores, pelo outro. Assim, embora de diversas maneiras, os cenários urbanos de Lang, 

bem como os de Roberto Arlt, fazem emergir questionamentos, mais ou menos diretos, sobre 

a organização dos espaços da cidade como representativos de uma sociedade que se rege por 

um sistema opressivo de organização econômica e social.  

 A escolha pela temática urbana e pela estética expressionista, tanto em Metrópolis 

quanto nas águas-fortes escritas por Arlt, mostram que apesar da distância geográfica que 

separa o autor argentino do cineasta austríaco, as preocupações éticas e sociais concernentes à 

essa nova fase do capitalismo se assemelham. 

 O diálogo entre a obra cinematográfica de Lang e a obra escrita de Arlt se apoiaria, 

pois, em dois pontos de interseção temática e expressiva, comuns a ambos os artistas: a 

preferência pelo espaço urbano moderno como topos ficcional e a escolha de personagens 

femininas que, habitando esse espaço, operem como figuras catalisadoras de formas diversas 

de percepção e representação crítica da modernidade, tanto nas águas-fortes arltianas como 

em Metrópolis. 

 

4.1 Dos espaços da cidade: Comparações acerca da construção do espaço urbano nas 

obras de Fritz Lang e Roberto Arlt. 

 

 A Argentina e a Alemanha das primeiras décadas são espaços fragmentados que, ao 

lidar com o rápido processo de urbanização imposto pela política capitalista, se convertem em 

grandes centros de influência econômica, social e cultural para a Europa e para a América 

Latina. 
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 A Alemanha começa a se expandir industrialmente por meio da força do reino 

prussiano. O progresso do capitalismo, desejado pela Prússia, dependia, sobretudo, da 

unificação dos territórios alemães em um só país. É neste cenário que surge a figura de Otto 

Von Bismarck. Nomeado Primeiro Ministro por Guilherme I, Bismarck une os Junkers 

(grandes proprietários e aristocratas, principalmente da região da Prússia) e a alta burguesia 

alemã, modernizando as forças armadas e consolidando a união aduaneira e alfandegária nos 

Estados da Liga Alemã, o chamado Zollverein. 

  Com um exército forte e taticamente organizado por Bismarck, a Alemanha se unifica 

(no que se denomina Segundo Reich), após vencer a França na Guerra Franco-Prussiana 

(1871), uma das diversas guerras batalhadas pelo chanceler alemão.  

 O estabelecimento da Alemanha como território unificado tem como consequências 

mais marcantes o período de Revolução Industrial que ocorre no país e a Primeira Guerra 

Mundial, resquício da turbulenta relação entre franceses e alemães. 

 A ascensão da burguesia, no entanto, não esgota a questão da estratificação social. Ao 

contrário, veremos que a luta de classes entre proletários e burgueses será uma questão de 

notória importância, tendo como estudiosos mais conhecidos do tema Marx e Engels, autores 

de obras como A ideologia alemã, O capital e a mais conhecida, O manifesto comunista. 

 Na Argentina, vemos o crescimento de um grande centro urbano, nos moldes 

europeus, acompanhando o furor do progresso e da “civilização”. Buenos Aires é, no final do 

século XIX e início do século XX, a capital latino-americana, representativa em seu 

crescimento populacional acentuado, principalmente pelo grande fluxo de imigrantes que lá 

chegavam e pelo poder econômico que a cidade ostentava e que era financiado 

majoritariamente pela produção das regiões rurais do país (inclusive do estado bonaerense).  

 Arlt e Lang encontram na estética expressionista a possibilidade de externalizar sua 

subjetividade, de dar vazão a sua percepção do mundo em ação, que 

 

reflete as cintilações equívocas da natureza, sua diversidade inquietante, suas 

nuanças efêmeras; [o expressionismo] luta, ao mesmo tempo, contra a 

decalcomania burguesa do naturalismo e contra o objetivo mesquinho que este 

persegue: fotografar a natureza ou a vida cotidiana. (EISNER, 2002, p.18).  

  

 Shulamith Behr (2001), ao escrever sobre o surgimento do expressionismo, afirma que 

“expressionismo” era um término inicialmente criado para “indicar as ‘novíssimas direções’ 

da arte francesa”, que mostrava artistas que se afastavam da estética impressionista. 

Consolidando-se na Alemanha, o expressionismo toma sua forma – e força – na segunda 

década do século XX, negando a autonomia da arte burguesa e definindo-se “como sendo a 



 62 

tentativa de devolver a experiência estética (oposta pela práxis vital), criada pelo esteticismo, 

à prática”. (BÜRGER, 1993, p. 66).  

 O longa-metragem Metrópolis (1927) é, junto a obras como O gabinete do doutor 

Caligari (Robert Wiene, 1919) e Nosferatu (Murnau, 1922), considerado um dos pilares do 

cinema expressionista alemão, uma das vertentes desta estética vanguardista, tal como a 

pintura, a arquitetura e a literatura. 

 O filme se inicia com o movimentar constante de grandes máquinas, um relógio que 

marca a troca de turno entre trabalhadores e a saída e entrada dos operários, em movimento 

quase coreografado. Logo depois, somos apresentados a um espaço no qual jovens se dedicam 

ao ócio e às atividades físicas e intelectuais. O plot do filme constitui-se da história de duas 

cidades em uma só metrópole. Uma, subterrânea, é regida pela máquina e pelo trabalho 

autômato e mecanizado de seus moradores. A outra, na superfície, iluminada, é o espaço em 

que os habitantes podem desfrutar não somente dos espaços bucólicos, mas também de todo o 

oferecido pelo progresso.  

 O impactante início deste filme nos possibilita observar uma representação da classe 

trabalhadora como uma massa uniforme, descaracterizada de qualquer voz ou traço de 

identidade. Os trabalhadores deste início de obra parecem tão mecanizados quanto as 

máquinas que, dia após dia, fazem funcionar. Sobre a caracterização desta multidão, a crítica 

de cinema Lotte Eisner afirma que: 

 

Para descrever a massa dos habitantes da cidade subterrânea em METRÓPOLIS, 

Lang utilizou com felicidade a estilização expressionista: seres privados de 

personalidade, com ombros arqueados, acostumados a baixar a cabeça, submissos 

antes de lutar, escravos vestidos com roupas sem época. (EISNER, 2002, p. 153). 

 

 Já quanto ao comportamento mecanizado dos trabalhadores da cidade subterrânea, diz 

Eisner: 

 

Os habitantes da cidade subterrânea são autômatos, muito mais que o robô criado 

pelo inventor Rotwang. Suas pessoas se coadunam inteiramente com o ritmo das 

máquinas complicadas: os braços se tornam raios de uma roda imensa, os corpos, 

aninhados na superfície da fachada central, representam a agulha animada por um 

movimento de relógio. A estilização transforma o humano e elemento mecânico: 

nos compartimentos dos dois andares, a diagonal de cada corpo aponta sempre para 

uma direção oposta à do vizinho. As leis da “formação do espaço” aplicam-se 

também ao corpo, esclarece Kurtz, pois é antes de tudo o corpo humano que 

confere sua plástica cênica. (EISNER, 2002, p. 154). 
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Figura 8 – Saída dos trabalhadores da parte inferior de Metrópolis 

Fonte: www.metropolis1927.com 

 

 Em Buenos Aires, Arlt também fará, em algumas de suas crônicas ao periódico El 

Mundo, referências às questões levantadas inicialmente através do cinema, no entanto, 

observando-o sob um novo prisma: o do espectador. 

 Se na obra cinematográfica a classe trabalhadora é representada por uma multidão 

despersonalizada, na crônica arltiana ela é representada (entre outros personagens) pelo 

cesante, o trabalhador que não é necessariamente um operário que perdeu seu emprego, assim 

como muitos outros em um período em que o vertiginoso processo de modernização de 

Buenos Aires passa a dar lugar à crise econômica. Escreve Arlt ao fazer a descrição deste 

personagem: 

 

El cesante ha inclinado la cabeza y ha salido a la calle. Tiene en los bolsillos esas 

contadas chirolitas que tienen todos los cesantes para los grandes días de apuro. 

Vilipendiosas monedas que le permiten al hombre entrar a una lechería a tomar un 

café y comprar un paquete de cigarrillos. (...) El cesante no tiene ya nada que hacer. 

Ha visto al amigo que le gestiona un puestito y el único camino es ir a meterse en la 

casa. El hombre pedalea por la rúa, pensativamente. Se conoce de memoria la 

topografía de su casa. Tiene resabida la pregunta que le va a hacer su mujer, su 

hermana y su madre: 

- Y ¿hay novedades...? (ARLT, 2000, p. 97). 

 

 A composição cênica da figura do desempregado também é determinante para se 

discutir a situação da classe operária argentina. Observamos, pelo gestual do personagem 

principal desta crônica, todo o seu desolamento. A cabeça abaixada demonstra a falta de 

perspectiva do cesante. Os cenários que se projetam no futuro deste indivíduo são igualmente 
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melancólicos. A esperança que a mulher e a irmã deste desempregado depositam na 

possibilidade de novidades satisfatórias é a concretização do fracasso deste homem. 

 Podemos perceber a relação da rotina que se estabelece entre os dois personagens 

citados. O primeiro, pela impossibilidade de fazer mais do que a máquina lhe permite. O 

segundo, pela impossibilidade de se libertar da condição de desempregado. A grande urbe faz 

suas vítimas. 

 A diferença de classes se dá no filme não só mediante a caracterização marcada dos 

personagens, mas também através da disposição e do uso do espaço físico. Na parte superior 

de Metrópolis, vivem os que desfrutam de uma cidade que se divide entre o idílico – 

representado por lugares como o Jardim dos Filhos, uma espécie de Jardim do Éden revisitado 

por Lang e Harbou –, assim como por uma paisagem extremamente moderna e futurista, que 

será espelho para muitas produções do cinema de ficção científica americana atual.  

 É importante perceber o jogo de luz e sombra que é feito na divisão das duas cidades. 

A privação de luz da Cidade dos Trabalhadores nos ambienta bem neste lugar de árduo 

trabalho e exploração do homem, em contraste com a claridade da cidade dos “pensadores” e 

de seus filhos.  

 

 

Figura 9- Plano da parte superior de Metrópolis. Cidade dos pensadores 

Fonte: www.metropolis1927.com 

 

 Faz-se necessária também a menção à presença de uma visão progressista na 

arquitetura da cidade dos pensadores. Os grandes arranha-céus, inspirados na nova grande 

metrópole mundial, Nova York, os carros flutuantes e o laboratório no qual o inventor 

Rotwang fará sua grande criação, um robô criado para tomar o lugar da líder política e 
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espiritual dos trabalhadores, Maria, são exemplos da crítica ao furor tecnológico da sociedade 

moderna. 

 

 Na crônica portenha, a utilização do espaço para se questionar o posicionamento de 

parte da população frente a sua situação financeira e social se dá logo ao início da crônica. 

Arlt responde a um “leitor” que lhe escreve indignado tal crítica:  

 

- Aquí se habla de desocupados, de acuerdo, pero qué cosa curiosa ! Vaya darse una 

vuelta por los cines de la calle Triunvirato, por Boedo, Flores, Belgrano ya va a 

descubrir frente a las entradas del cinematógrafo, filas de fiacunes que esperan la 

hora para entrar porque por veinte centavos se pasan tres secciones desde las tres a 

las seis de la tarde. Lo que debía hacer usted es darles un palo. (ARLT, 2000, p. 

97). 

 

 A indignação deste “leitor” decorre do fato de que, para ele, é absurdo que, no horário 

vespertino (de três a seis da tarde), os cinemas, lugares que representam possibilidade de ócio 

e lazer, acumulem filas de “fiacunes”
7
 em sua entrada. Aqueles que formam a fila não se 

ocupam em trabalhar, mas em assistir às três sessões de cinema que lhes são proporcionadas 

por módico preço. 

 Esta relação entre proletariado, burguesia e as condições de trabalho, bem como do 

uso do espaço na cidade, tema explorado neste trabalho, tem no Manifesto do Partido 

Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, grande fonte de inspiração. O primeiro capítulo 

do manifesto, “Burguesia e Proletariado”, se inicia com uma análise da relação de classes 

sociais, formadas pelo advento do capitalismo, no qual os autores abordarão temas 

semelhantes aos analisados ao longo deste estudo, como o crescimento das cidades: 

 

A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção, da 

propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios de 

produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. (MARX& ENGELS, [s.i]). 

 

as forças de trabalho que movimentam o capitalismo: 

 

Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o 

proletariado, a classe dos operários modernos, que só podem viver se encontrarem 

trabalho, o que só encontram trabalho na medida em que este aumenta o capital. 

(MARX&ENGELS, [s.i]). 

 

e as crises produzidas pelo mesmo sistema: 

                                                 
7
  Segundo o dicionário da Real Academia Española : Fiaca. adj. coloq. Arg. Perezoso, indolente, desganado. U. 

t. c. s. 
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Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam 

cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente 

não só uma grande massa de produtos já fabricados, mas também uma grande parte 

das próprias forças produtivas já desenvolvidas. (MARX & ENGELS, [s.i]). 

 

 Nota-se a influência que o discurso do manifesto exerce sobre Arlt e Lang. Ao longo 

das tramas narradas aqui, notamos o engajamento político e social, seja através do olhar para 

o futuro, seja pelo registro do dia a dia. Assim como no Manifesto Comunista, há a 

preocupação dos autores em registrar que os espaços nos quais a modernidade chega, através 

da mecanização e do capital, estão restritos às mãos de poucos.  

 A discussão da movimentação e do aumento constante do capital também é temática 

recorrente de todas as obras. O aumento desordenado do capital, das forças de trabalho e da 

disparidade social é responsável pela eclosão de crises que atingem a todos os setores sociais 

envolvidos.  

 Assim como Marx e Engels propõem a socialização da produção como solução ao 

conflito apresentado no manifesto, Arlt e Lang vão, no desenrolar das duas obras, propor 

soluções para os dilemas enfrentados pelos trabalhadores. Veremos a seguir que, mais uma 

vez, a escolha dos espaços físicos é determinante aos rumos tomados nas histórias. 

 Em Metrópolis, Maria, a mentora dos trabalhadores, faz seu discurso a todos da cidade 

subterrânea. O lugar escolhido para o pronunciamento é uma catacumba. As discussões 

religiosas e políticas se misturam neste filme. A catacumba, cemitério subterrâneo daqueles 

que compartilham da fé cristã, é o lugar no qual Maria prevê a chegada de um mediador (ou 

messias, que no caso é Freder, filho do governante da cidade da superfície, Joh Fredersen) que 

unirá, através do coração, cabeça (pensadores) e mãos (trabalhadores).  

 

Figura 10 - Discurso de Maria nas catacumbas. 

Fonte: www.metropolis1927.com 
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 Os rumos das duas cidades são revelados na previsão de Maria. Junto a Rotwang, 

Fredersen observa a reunião dos operários e dá início ao plano de usar a criação máxima do 

cientista (o robô, já citado) para ocupar o lugar da profetiza, pretendendo que esta nova Maria 

desuna e não permita que os trabalhadores pensem criticamente na importância que exercem 

no funcionamento das duas cidades. 

 O plano não é totalmente exitoso, uma vez que, revoltados com as máquinas e seu 

regime escravizante, os trabalhadores acabam por destruí-las, provocando danos às duas 

partes da cidade. O abandono da paisagem bucólica do Jardim dos Prazeres, no período em 

que a figura de Maria é substituída por sua versão robótica, e a predileção por mostrar lugares 

mais obscuros na cidade da superfície, são mudanças significativas para o entendimento da 

trama, uma vez que essa obscuridade representa toda a exaltação dos pecados: intriga, luxúria, 

cobiça, elementos presentes na figura deste robô. 

 Ainda no que concerne à observação da produção nos espaços na película de Lang, 

observamos um detalhe do projeto arquitetônico da cidade subterrânea de Metrópolis. Na 

praça central da cidade encontra-se algo como um monumento que abriga uma espécie de 

alarme, este usado por Maria em determinada hora do filme para alertar a todos do risco da 

cidade sofrer uma inundação. Tal peça nos remete claramente ao monumento construído em 

1918, por Walter Gropius, em homenagem ao grupo morto em Weimar. 

 

 

Figuras 11 e 12 – Escultura de Gropius e sua revisitação em Metrópolis 

Fontes: www.metropolis1927.com e www.ruhr1920.de 

 

 A releitura deste marco é uma das mostras da presença da estética expressionista no 

filme. Gropius é um dos responsáveis pela criação da Bauhaus em 1919, escola que unifica 

artes e arquitetura e que primava pela funcionalidade de suas construções e criações artísticas.  

 Nos primeiros anos da Bauhaus, a escola recebe grande influência do expressionismo, 

uma vez que grande parte de seus professores seguiam os preceitos desta estética. Os alunos, 

então, eram estimulados a experimentar, e a aprendizagem ocorria não pela leitura de livros 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=JciFIFHAXZStvM&tbnid=S6umSMaan8q1sM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.ruhr1920.de%2Fphoto_kapp%2Fk001%2Fk001-002_Weimar_Denkmal_Gropius.html&ei=SgUwUd-oH4-g8QT7o4HgDQ&bvm=bv.43148975,d.dmQ&psig=AFQjCNHzsoIGTCm8n0OKCC0QvwknYpQ_lw&ust=1362187885297439
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técnicos ou cópias, mas pelas tentativas concretas de fazerem suas próprias obras. Além disso, 

os alunos eram motivados a valorizar sua expressão pessoal na composição do produto.  

 É interessante observar que uma obra que expresse a exteriorização de sentimentos de 

seu criador, como o monumento de Gropius, seja reproduzida em uma cidade na qual não há a 

individualização do ser humano, mas o retrato de uma massa anônima. É talvez um dos 

elementos que antecipa o desfecho do filme, no qual, por meio de Freder e Maria, Metrópolis 

assiste à união entre pensadores e operários e o fim da delimitação dos espaços tão fortemente 

marcados neste longa-metragem. 

 Na aguafuerte “El cine y los cesantes”, a resposta positiva ao problema do 

desemprego e da crise econômica vem por meio do cinema, tanto no que tange ao seu espaço 

físico quanto ao que proporciona ao espectador. O autor argentino descreverá assim o 

“encontro” do cesante com o cinema: 

 

La campanilla del vestíbulo del cine repiquetea incitadora. “Me dijo que pasara la 

semana que viene…posiblemente habrá novedades”. El cesante piensa en la cara de 

su mujer, en las largas horas de la tarde. ¿Dónde? ¿En qué punto del universo se 

pode comprar a precio más barato el olvido? Tres horas. Y entonces el tío se arrima 

a la taquilla, y palma su chirolita. Al fin y al cabo… más caro le va a salir meterse 

en un café. Más caro le va a costar el ómnibus para ir tomar mate a la casa de aquel 

amigo distante. (ARLT, 2000 , p. 99). 

 

 O primeiro aspecto que podemos observar nesta passagem é o soar da campainha, que 

anuncia que naquela sala de cinema se exibirão possivelmente filmes novos, incitando ao 

desempregado, que pensa que, entre todas as possibilidades que tem para preencher a sua 

tarde sem que seja através do trabalho, que lhe foi negado novamente, o cinema oferece a 

melhor opção; é mais barato que pegar ônibus e visitar um amigo, melhor que enfrentar a 

decepção de sua mulher e mais barato que ir a um café. No período da crise econômica 

argentina, iniciada no período posterior ao crack da bolsa nos Estados Unidos, em 1929, o 

índice de desemprego no país estava entre 10 e 28%, segundo Patricio Fontana. 

 Ao analisar o contexto no qual “El cine y los cesantes” foi escrita, Fontana faz uma 

distinção entre a sala de cinema que o cesante freqüenta e outras salas de cinema: 

 

Las salas a las que acuden los cesantes no son los cines aristocráticos de la ciudad 

(en uno de los cuales Arlt vio, según confiesa en una aguafuerte, la película La 

Madre, de Pudovkin). Son, sí, los “cines baratieris” ubicados “por los suburbios”. 

(FONTANA, 2009, p. 103). 
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 Nos espaços destes cinemas populares, o cesante poderá esquecer sua difícil condição 

econômica durante o tempo em que está assistindo ao filme, como explicita esta passagem da 

aguafuerte: 

 

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

sin trabajo… y aquí ya tenemos la respetable cifra de quinientos mil desocupados 

que necesita meterse en alguna parte donde lo que sus ojos miren sea 

completamente distinto a aquello que, día por día, noche por noche, le recuerda que 

es un ser humano que no produce ni para sí mismo. (ARLT, 2000, p. 99). 

  

 Arlt atribui outra funcionalidade ao cinema e às salas de exibição. Se normalmente 

suas funções são a de entretenimento e ócio, para o escritor argentino ele é o abrigo destes que 

perderam seus empregos. Nas palavras de Fontana, 

  

[...] Arlt explica que, ante la carencia de trabajo y -peor aún- ante la segura 

perspectiva de no tenerlo, el cine representa para el desocupado un refugio al que se 

accede por un módico precio: “veinte centavos”  (FONTANA, 2009, p. 101). 

 

 A Buenos Aires de Roberto Arlt e a Metrópolis de Fritz Lang não são meros cenários, 

ambientes nos quais se desenvolvem tanto a crônica, quanto o filme. Os espaços físicos aqui 

estudados permitem que nós, como espectadores e leitores, sejamos sujeitos ativos da 

discussão crítica sobre o advento da modernidade e todas as faces que ela assume. 

 

4.2 A construção da figura feminina no espaço urbano moderno 

 

 A observação da construção das personagens femininas nas obras de Roberto Arlt e 

Fritz Lang é um dos desdobramentos possíveis da análise comparativa do filme Metrópolis e 

das crônicas selecionadas do livro Aguafuertes Porteñas.  

 Para entender a importância que essas personagens trazem à construção das tramas por 

nós estudadas, faremos um recorte sobre a necessidade da figura feminina para o crescimento 

da economia e da modernização das cidades, assim como sua importância para os estudos da 

psicanálise e da literatura alemã. 

 A força de trabalho feminina foi utilizada ao longo dos tempos, porém não com o 

mesmo reconhecimento e em mesma quantidade que a dos homens. O envolvimento das 

mulheres nas atividades de agricultura, artesanato e serviços domésticos (como empregadas 

da camada aristocrática) era essencial para o funcionamento das cidades e povoados.  
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 Após a Revolução Industrial no final no século XVIII e início do XIX, marco 

essencial para o estabelecimento do capitalismo como novo regime, há a necessidade de se 

aumentar o contingente de trabalhadores nas fábricas, pólos de produção de materiais e 

riqueza deste novo modo de vida. Neste momento é impossível contar somente com homens 

adultos nas linhas de produção, o que acarreta na inserção maciça das mulheres, assim como 

das crianças, à força de trabalho das grandes cidades que crescem em velocidade.  

 Neste novo cenário, no qual a mulher é importante peça do vigente sistema 

econômico, Sigmund Freud, no final do século XIX desenvolve a psicanálise, através de 

extensos estudos para tentar encontrar tratamentos definitivos e eficazes para pacientes com 

transtornos psicológicos como a neurose e a histeria. 

 Pilar da investigação freudiana, a histeria se concebe como doença psíquica de cunho 

essencialmente feminino, proveniente ou do conflito inconsciente, que não emerge para o 

consciente pelo mecanismo de repressão da própria mente e acaba por se manifestar por 

intermédio de algum sintoma físico que mantêm determinada relação com o conflito (histeria 

conversiva), ou da enorme sensibilidade e intensidade de reação aos estímulos, o que acarreta 

em um distúrbio de funcionalidade da própria mente (histeria dissociativa).  

 Analisaremos, nas duas obras, as várias facetas da mulher que são possibilitadas pela 

mudança cultural e social citadas acima. Como veremos a seguir, as mulheres construídas por 

Arlt e Lang serão constituídas de uma personalidade tão plural e marcante quanto suas obras. 

 Metrópolis conta com uma figura de suma importância entre seus personagens: Maria. 

Líder carismática do grupo de trabalhadores da cidade subterrânea, é ela a responsável pelo 

despertar da consciência de Freder, levando-o a questionar a divisão das cidades, bem como o 

modo de vida daqueles que vivem nas profundezas da Metrópolis, assim como do desfecho 

esperançoso do filme.  

 É pela importância dada a essa personagem feminina junto à classe operária que Joh 

Fredersen, administrador da cidade da superfície, pedirá auxilio ao cientista Rotwang para a 

contenção de uma possível insurgência dos trabalhadores da outra cidade. Com o objetivo de 

desmanchar a união, Rotwang cria então a versão robótica de Maria, personagem que também 

será analisada neste trabalho. 

 

4.2.1 Maria: A importância da figura feminina e de sua pluralidade para os rumos de 

Metrópolis 
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  A construção da personagem Maria nos rende diversos comentários. Ela é ao mesmo 

tempo uma representante da classe operária, essa mesma que será absorvida tanto pela 

Metrópolis quanto pelas cidades reais, figura maternal para as crianças que cuida e a guia que 

aplaca o afã destrutivo dos operários, por meio de um discurso pacifista e profético de que 

mão e mente serão capazes de mudar o destino daqueles que vivem abaixo da superfície.  

 A análise da personagem demanda que a separemos, quiçá como sua versão andróide, 

em partes. Maria é a representação feminina no mercado de trabalho, nas relações sociais e 

nas relações familiares. Observemos mais detalhadamente suas facetas.  

 Como dito anteriormente, o salto produtivo das indústrias na segunda revolução 

industrial possibilita e exige a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Assim, a mulher 

passa a ser participante de um sistema de trabalho extenuante, em condições sanitárias 

impraticáveis e com rendas parcas que sustentariam a si e ajudariam a manter o resto de sua 

família. Segundo Marx, 

 

O trabalho dos homens é tanto mais suplantado pelo das mulheres quanto menores 

são a habilidade e a força exigidas pelo trabalho manual, ou, em outras palavras, 

quanto mais se desenvolve a indústria moderna. As diferenças de idade e de sexo... 

Não tem importância social para a classe operária. Todos são instrumentos de 

trabalho, cujo preço varia segundo a idade e o sexo. (MARX & ENGELS, [s.i]). 

 

 Junto a esta nova atribuição dada às mulheres, seguem as mais tradicionais e socialmente 

aceitáveis. A mulher ainda é dona de casa e mãe. 

 Fritz Lang consegue abordar a pluralidade desta mulher moderna em Maria. A 

personagem é carregada de uma imagem de pureza e candura que se aproxima da imagem 

católica da mulher. Os valores morais e a preservação dos bons costumes estão presentes na 

personagem, ainda que pobre, ainda que operária. 

 O discurso de Maria aos operários na catacumba, já citado em nossa análise sobre a 

utilização dos espaços na película, fomenta a constituição da Maria sagrada. Não discutiremos 

questões religiosas nesta investigação, no entanto é a benevolência do discurso, a acolhida 

dada a todos que necessitam do conforto que a cidade onde habitam não promove; a sua 

posição sentada em um trono, diante de seus fiéis, demonstra o apelo heróico desta 

protagonista. É interessante perceber que o discurso feito pela personagem adquire matizes 

proféticos, o que faz dela um ser glorificado, o único capaz de levar as boas novas àqueles que 

por ela anseiam. 



 72 

 

Figura 13 – Maria 

Fonte: www.metropolis1927.com 

 

 Maria é também fruto da cidade dos operários. Ela, assim como os outros 

trabalhadores desta urbe subterrânea, sofre a dura rotina que é ditada pelas máquinas e almeja 

um futuro no qual possa ter os mesmos direitos da cidade da superfície. Neste sentido, Maria 

se aproxima da idéia marxista da luta de classes. O encontro entre mão e mente reflete 

também o discurso de Marx e Engels, quando afirmam: 

Se o proletariado em sua luta contra a burguesia é forçado pelas circunstâncias a 

organizar-se em classe; se se torna, mediante uma revolução, classe dominante, 

destruindo violentamente as antigas relações de produção, destrói, com essas 

relações, as condições dos antagonismos de classes em geral e, com isso, extingue 

sua própria dominação como classe. 

 

Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas classes e antagonismos de classes 

haverá uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição do 

livre desenvolvimento de todos. (MARX&ENGELS [s.i]). 

 

 Podemos também aproximar a personagem do discurso feminista, surgido após a 

revolução, pois, se por um lado vemos sua caracterização quase angelical, Maria não é 

apresentada como uma personagem representativa dos papéis designados “naturalmente” à 

mulher: o de esposa e mãe. A característica que mais aproxima a cândida Maria das 

representantes reais do feminismo está na sua jornada em busca da mudança de sua condição 

social, cultural e econômica.  

A união de mulheres que lutam pelos direitos e liberdades já reservadas aos homens, 

além das lutas trabalhistas pela adequação de jornadas de trabalho e salários, tem eco na 

batalha de Maria pela igualdade de condições de vida entre cidades da superfície e subsolo. 

Maria, assim como aquelas que militam nas organizações feministas, quebra a concepção 

http://www.metropolis1927.com/
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paradigmática de que a mulher deve sempre ser submissa ao homem, e às necessidades do 

Estado capitalista.  Nas palavras de Vanessa Cavalcanti, 

 

Compreende-se o surgimento de diferentes manifestações sociais, justamente pós-

Revolução Industrial, delineando uma nova configuração dentro do contexto social 

e econômico que impõe inesperadas formas de adaptação e reação para esse 

processo revolucionário. Por essa razão, mais do que simplesmente analisar a 

relação das mulheres com o mundo do trabalho e a emergente necessidade de se 

adequar à trama capitalista, o aparecimento de movimentos sociais que 

expressassem as inquietações e as insatisfações ante o modo de viver e produzir [...] 

havia a necessidade de buscar os propósitos da França revolucionária: liberdade, 

igualdade e fraternidade. (CAVALCANTI, 2005:.250).  

 

Estas características são fundamentais para a construção da protagonista em seu papel 

de liderança. Uma última análise para esta personagem poderia ser feita através do conceito 

weberiano de dominação carismática. 

Segundo Weber, a dominação carismática ocorre por meio de devoção afetiva e os 

dotes sobrenaturais (carisma) do líder, bem como de algumas faculdades mágicas, revelações 

ou heroísmo, poder intelectual ou de oratória. Podemos observar durante o desenrolar do 

filme algumas destas características em Maria. A devoção afetiva que depositam nela desde 

Freder até os operários, a sua personalidade carismática, quase santificada, e por fim seu 

poder de oratória.  

É este último “poder” o objeto principal de medo do administrador da cidade dos 

Pensadores, Joh. É esta característica a responsável por unir os trabalhadores em um processo 

de mobilização e crítica. É também a característica que distingue Maria dos autômatos 

trabalhadores da cidade subterrânea de Metrópolis. Maria possui, ao contrário dos outros 

personagens da cidade obscura, voz e opiniões contundentes acerca do futuro das cidades de 

Metrópolis.  

Voltemos às possibilidades interpretativas da personagem antes estudadas aqui. A 

relação de Maria com os personagens de Metrópolis poderia ser definida com os dizeres 

weberianos que explicitam que 

 

O sempre novo, o extracotidiano, o inaudito e o arrebatamento emotivo que 

provocam constituem aqui a força de devoção pessoal. Seus tipos mais puros são a 

dominação do profeta, do herói guerreiro e do grande demagogo. A associação 

dominante é de caráter comunitário, na comunidade ou no séquito. O tipo que 

manda é o líder. O tipo que obedece é o “apóstolo”. (WEBER, 1991, p. 135). 

 

 Por fim, acreditamos que, em um filme cuja temática se delineia pela luta contra a 

desigualdade dos habitantes dos dois espaços que constituem a Metrópolis, a personagem 
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Maria é a responsável por trazer o fio de esperança promovido pela proposição de um sistema 

mais igualitário de organização, como o comunismo e o socialismo utópico preconizados por 

Marx e Engels.  

 

4.2.2 Futura: Representações do desejo feminino 

 

 A liderança de Maria na cidade subterrânea motiva Joh Fredersen a pedir que Rotwang 

construa uma versão robótica da personagem com o intuito de que, no lugar da líder popular, 

a nova Maria possa dissipar a união operária e, com ela, os ideais de igualdade. A bem 

sucedida empreitada do cientista dá vida à Futura, versão robótica de Maria, outra face da 

plácida Maria trabalhadora.  

 Futura é a encarnação não só dos projetos malignos dos antagonistas da trama, mas 

também será representada através da exposição de uma verve feminina com a qual se estavam 

deparando os que viviam a modernidade: a da expressão dos desejos. 

 Assim como temos a representação santificada de Maria, veremos uma representação 

quase diabólica da personagem Futura. Immanuel Kant em seu ensaio Observações sobre o 

sentimento do belo e do sublime. Ensaio sobre as doenças mentais discursará sobre as 

diferenças entre homens e mulheres, ressaltando a inferioridade feminina sob o argumento da 

razão. A virtude masculina é a razão, o que torna o homem sublime. A virtude feminina é o 

amor à beleza. Diz Kant que a mulher 

 

Desde muito cedo possui em si mesma um sentido de decência, sabendo aparentar 

um decoro delicado e autodomínio; e isso numa idade em que nossa boa juventude 

masculina é ainda intratável, deselegante e embaraçada. Ela dispõe de muitos 

sentimentos piedosos, de bondade e compaixão, prefere o belo ao útil, e com prazer 

economiza o que sobra das despesas domésticas, a fim de despendê-lo em brilho e 

enfeite. Seu sentimento acusa a menor ofensa, e é extremamente aguçada em notar 

a mínima falta de atenção e respeito para consigo. Em resumo, é ela quem dispõe, 

na natureza humana, do fundamento essencial do contraste entre as qualidades belas 

e nobres, tornando mais refinado mesmo o sexo masculino. (KANT, 2000, p.52). 

 

  Podemos interpretar que a caracterização totalmente profana de Futura se dá pelo fato 

de a mesma não possuir o necessário para lhe conferir a virtude feminina. O decoro, a 

decência, a bondade não fazem parte de sua constituição. Parte disso se deve aos objetivos 

pelos quais foi criada, parte pelo fato de Futura não poder se caracterizar como humana e, 

portanto, não poder ter características atribuídas a mulheres. O que caracteriza a personagem 

são, ao contrário, seus excessos, com os quais nos deparamos ao longo do filme. 
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 Desde a caracterização física do robô, que tem os olhos pintados, afastando-se cada 

vez mais da versão original de Maria, até as cenas em que tem atitudes “condenáveis” à sua 

condição feminina, como a dança enlouquecida no baile, Futura não só rompe com a visão de 

Kant desta mulher que se devota ao belo, como revela ao espectador aquilo que Freud está 

revelando a toda a comunidade médica através dos estudos da psicanálise: o mal-estar do 

feminino em uma cultura de repressão. 

 

 

Figura 14 – Futura 

Fonte: www.metropolis1927.com 

 

 A contenção sexual das mulheres será abordada por Freud em A moral civilizada e a 

doença nervosa dos tempos modernos, obra na qual o psicanalista versará sobre a educação 

moral e seus efeitos na produção de quadros de neurose em mulheres. A crise histérica seria a 

forma de tornar externa essa neurose. Os efeitos da supressão dos desejos femininos, 

incluindo-se aqui todos os anteriormente citados além do sexual, motivam Freud (1908) a 

afirmar que “se uma sociedade paga pela obediência a suas normas severas com um 

incremento de doenças nervosas, essa sociedade não pode vangloriar-se de ter obtido lucros à 

custa de sacrifícios; e nem ao menos pode falar em lucros”. (FREUD, 1908, p.109) 

  A erótica dança de Futura em Yoshiwara, clube de homens da cidade dos pensadores, 

hipnotiza, traz o caos. A figura de Maria é destituída de toda a sua santidade e é transformada 

em Babilônia, é a porta para o apocalipse. Mas a figura do andróide feminino que põe em 

questionamento o aspecto do real papel da mulher na cultura moderna. Como aponta Regina 

Neri:  
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Apesar da estreiteza das normas coletivas que reduzem a mulher à função de esposa 

e mãe, as identidades femininas se multiplicam, tornando impensável a imposição 

de um único modelo: a transgressão feminina força os ferrolhos que a encarceravam 

no espaço doméstico, inaugurando novos horizontes para a mulher. (NERI, 2005, p. 

109). 

 

 

4.3 Arlt, modernidade e a figura feminina em Aguafuertes Porteñas 

 

 Roberto Arlt também irá analisar a figura feminina em muitas de suas Aguafuertes 

Porteñas. Aqui nos cabe analisar duas delas: “Se vamos a ‘Jolibud’”, e “El cine y las 

costumbres”, através da observação do papel feminino na sociedade argentina moderna. 

 Na Argentina, assim como em todos os países que passam pelo processo de 

modernização no qual se consolida o capitalismo, as mulheres também serão absorvidas como 

força de trabalho do sistema. Sendo assim, podemos acompanhar a imersão da mulher como 

sujeito participante das transformações sociais. 

  Além de sua conquista no âmbito da ascensão ao mercado de trabalho, as 

trabalhadoras argentinas batalharão por melhores condições de trabalho e por empregos que 

possibilitassem a elas o cumprimento da sua segunda jornada, dentro de seus lares. Sobre as 

diversas greves ocorridas no final do século XIX e início de XX, Mirta Lobato expõe:  

 

Cualquier recorrido por las páginas de los periódicos de esta época nos sorprendería 

con noticias referidas a huelgas y manifestaciones de protesta organizadas por 

mujeres. En 1888, estalló en Buenos Aires una huelga de empleadas domésticas en 

oposición al uso de la libreta de conchabo (…) Entre 1986 y 1901 se produjeron 

varias huelgas de cigarreras y alpargateras. En 1903 las obreras de la fábrica de 

Alpargatas La Argentina paralizaron las actividades casi un mes, obteniendo un 

aumento del diez por ciento en sus salarios. (LOBATO, 2000, p. 247).  

   

 Podemos perceber que a luta feminina na Argentina não difere daquela sobre a qual 

nos debruçamos ao analisar a construção de Maria, protagonista da obra cinematográfica de 

Fritz Lang. Porém podemos destacar, nesta caminhada da mulher à conquista de novos 

espaços, a importância da instrução destas mulheres e o desejo de mobilidade social e de uma 

busca identitária no que diz respeito a sua participação nos espaços culturais. É 

principalmente a partir desses dois temas que as Aguafuertes de Arlt falarão da relação entre 

mulher e cinema.  

   A crônica “El cine y las costumbres” se constitui de um diálogo entre o escritor e sua 

interlocutora, uma “senhora”, o que já nos proporciona uma primeira possibilidade de estudo. 

Freqüentemente, os interlocutores das aguafuertes são mulheres, o que nos permite concluir 

que estão representadas na obra arltiana figuras femininas que tiveram acesso tanto a uma 
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educação que as tornasse leitoras (e leitoras críticas, como podemos ver em algumas 

crônicas), como a uma leitura jornalística, uma vez que Arlt escrevia crônicas para o jornal El 

Mundo.  

 Começa-se a crônica com a pergunta da “senhora” para Arlt: “-Usted, Arlt, ¿va al 

cine?”. Deste ponto inicia-se um diálogo crítico sobre os cinemas, a predominância da 

exibição de filmes românticos e da recepção do público feminino a estes filmes. A esta 

“senhora” não lhe assusta a grande quantidade de mulheres jovens no cinema, uma vez que as 

histórias de amor cinematográficas e os beijos serão certamente interessantes a elas.  

 Neste ponto podemos perceber que a sociedade argentina ainda reprime sexualmente 

suas mulheres, pois a repressão sexual que sofrem essas jovens, até que se estabeleçam como 

mulheres casadas, faz com que a trama amorosa adquira um caráter mais pitoresco. A 

concretização na tela do que se suprime em vida (a necessidade da liberdade amorosa e 

sexual) motiva a ida das jovens ao cinema. Este fato é observado pela fala da interlocutora 

feminina da crônica: 

 

SEÑORA - Mire, a mi me agradaría que usted escribiera algo sobre este asunto. Y 

más todavía, sobre las contradicciones que esto encierra en sí. Fíjese: mientras que 

un padre y una madre se preocupan por inculcarles ciertos principios a sus hijos 

(principios en los que ellos posiblemente creen o no creen)  permiten que estos 

principios sean anulados por la cátedra amorosa del cine (ARLT, 2000, p. 93). 

 

 A “senhora” continuará sua crítica afirmando que o fato que lhe causa mais surpresa é 

o apelo que as películas de amor exercem sobre as mulheres casadas, fato que, para ela, chega 

a ser inexplicável. A mulher casada já exerce a plenitude de suas funções no que diz respeito 

ao modelo patriarcal de família. Ela já é esposa de alguém e se tornará ou já se tornou mãe de 

alguém. As funções reprodutivas e de cuidado com os valores morais que certamente passará 

a mulher a seus filhos se asseguram na formação do lar tradicional.  

 A aguafuerte seguirá dando pistas de que este modelo se apresenta cada vez mais em 

declínio, uma vez que o papel da mulher na sociedade começa a adquirir um matiz diferente. 

Segue-se a conversa: 

 

SEÑORA: Ocurre algo más, Los hombres, cuando se aburren de su esposa, 

encuentran un recurso más o menos cómodo: enamorarse de otra. El hombre tiene 

una especial facilidad para la infidelidad. A las mujeres, piense que son de carne y 

hueso como ustedes, pero sí aburrirnos. Y sustituimos el amor… con el cine. 

(ARLT, 2000, p. 94). 
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Novamente nos deparamos com o cinema como espaço possibilitador da libertação 

dos prazeres. As mulheres substituem o amor pelo cinema, porque este mesmo amor é, como 

a própria interlocutora frisa, algo enfadonho. O amor estabelecido pela moral burguesa, 

apoiado nos princípios da igreja católica (que exerce grande influência no país) não é uma 

expressão da vontade feminina, tal como aquela que ocorre quando a mesma se organiza para 

batalhar por seus direitos.  

Arlt, intelocutor e narrador, terá pouca voz no desenrolar desta crônica. Este fator pode 

ser explicado tanto por sua não afeição por filmes de amor, justificativa que usa para não se 

pronunciar tanto acerca da relação entre cinema e costumes, mas também porque a supressão 

da sua fala mostra a fala crítica feminina, da ocupação de outros espaços, como o do cinema, 

ou mesmo o da crônica jornalística, que possibilita revelar, como o próprio autor afirma 

novamente, a grande capacidade dialética feminina. Capacidade esta que já observamos ser 

muito importante, uma vez que leva a Maria do cinema expressionista alemão ao status de 

heroína das camadas populares.     

A fala da “senhora” que interage com o interlocutor do correio de leitores, neste caso 

Arlt, toma rumos importantes para determinar a importância do cinema para a mulher que 

vive nos tempos de modernidade. Ao relatar que 

  

Insensiblemente, el cine está creando una atmósfera de disconformidad en las 

mujeres y en los seres de todos los sexos. El cine siempre representa el éxito, la 

belleza, la elegancia, el amor, la libertad; el cine, casi siempre, idealiza la 

vulgaridad (cierto que de un modo falso) pero, de tal manera, que hoy por hoy los 

libros escritos para inquietar a la gente producen menos resultado que una película. 

(ARLT, 2000, p. 95). 

 

a correspondente de Arlt explicita a força que o cinema tem de impulsionar o público 

feminino ao incômodo. A representação da beleza nos filmes está sempre acompanhada de 

outros valores como o amor (este livre, sendo a representação do desejo de um homem e de 

uma mulher de se unirem), a liberdade e o êxito.  

 É interessante atentar que, ainda que esta “senhora” carregue em suas falas um tom de 

julgamento moral negativo em relação às jovens meninas e mulheres casadas que frequentam 

os cinemas portenhos, é ela a responsável por fazer esta análise da importância do cinema no 

pensamento feminino, sobre o questionamento do ideário construído, pela sociedade, do que é 

“ser mulher”. A personagem que dialoga com Arlt ao longo desta crônica percebe que o 

cinema acompanha não só a modernização advinda da tecnologia, mas também a remodelação 

dos padrões de comportamento e identidade cultural e social da sociedade moderna. 
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 A outra aguafuerte a ser analisada, “Se vamos a ‘Jolibud’”, aborda a relação maternal, 

essa que já observamos ser tão importante para as discussões que envolvem a questão da 

identidade feminina sob a ótica do mundo do trabalho. A crônica, que versa sobre mulheres 

que são mães de atrizes, fala deste jogo entre a educação parental e a inserção feminina no 

novo mercado de trabalho do cinema. 

 Arlt divide as mães em dois espécimes. Umas rejeitam a entrada de suas filhas ao 

mundo artístico, porque consideram que este tipo de atividade é uma afronta à moral e aos 

costumes da época. Arlt descreve o primeiro tipo de mães de artistas:  

 

Estructura psicológica de “javie”. Cabretiya. Pundonorosa. Explica a quien quiere 

escucharla que la hija es una deschavetada y que ella no tiene la culpa de que la 

muchacha haya salido tan mala cabeza y tirando al monte. Agrega el pormenor que 

en la familia (al menos en la de ella) nunca se dio el caso que brotara una menor 

que perdiera el tino por las tablas. (ARLT, 2000, p. 100). 

   

 Vemos que Roberto Arlt descreve ironicamente esta mãe, tão preocupada em explicar 

a todos que aquele tipo de comportamento certamente não é fruto da educação que ela dera à 

filha, muito menos reprodução de um modelo familiar. Ela é supostamente uma mulher de 

valores (pundonorosa), que não sabe o motivo da escolha de sua filha ter decidido aventurar-

se na carreira artística. Arlt destaca aqui que as manifestações artísticas, quando feitas por 

mulheres, poderiam ser interpretadas somente pelo seu caráter “imoral”; a artista tem, para os 

conservadores da Argentina de início de século, o mesmo poder destrutivo de Futura em sua 

dança sensual no clube de homens. 

 O segundo tipo de mãe, em oposição à primeira, exibe orgulho quanto à trajetória de 

sua prole. Segundo Arlt, o segundo exemplar de mães de artista 

 

(...) es un plato. Asiste las representaciones de su hija. Humildemente, perdida entre 

el gentío. Hasta que se deschava. Y canta. Canta bajito de modo que el público 

vecino se entere: 

 - ¡Pobre hijita!... cómo debe estar emocionada ahora. 

La gente gira sesenta grados la cabeza y se entera que la dama de pañolón tuvo el 

honor de ser progenitora de la actriz. Y la anciana se infla de saludable orgullo 

(ARLT, 2000, p. 101). 

 

   A aceitação distinta acerca do trabalho exercido pela filha por parte do segundo tipo de 

mãe é explicável. Para as “damas de pañolón”, a entrada de suas filhas ao mundo artístico é 

um modo de mobilidade social.  
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  Nas falas das mães e pais que tentam ascender socialmente por meio da arte está 

exposta toda a trajetória da família para conquistar, por meio da filha, o trânsito para outra 

classe social:  

 

 Hay familias donde se cultiva la “religión” del arte. Donde el viejo toca el 

bombardino y se cree excepcional en el planeta; la vieja aporrea el piano y muestra 

un recorte de un periódico referente a un concierto que apareció cuando era 

infántica, virgen y sin marido. A los hijos les tira el anarquismo, la biblioteca 

blanca, o el violoncello. Casas donde el morfe se retoba con los suministradores de 

vituallas. Donde el viento ingresa por caminos penosos. Casas donde la religión del 

arte anda fayuta de una representación respetable hasta que un día la menor o la 

mayor, descubren que tienen condiciones para actrices y se destapan. Quieren ir a 

“Jolibud” o al Teatro del Pueblo. Como el Teatro del Pueblo queda más próximo 

que Jolibud y el traslado es mucho más económico, embican para este lado. O para 

otro escenario nacional. (ARLT, 2000, p. 101). 

 

 Arlt ressalta de forma ácida o modo como as famílias descritas tratam a arte como 

religião. Mesmo que não tenham no núcleo familiar algum membro que apresente algum tipo 

de virtuosidade para a arte, ao descrever estes personagens, Arlt dirá que a senhora golpeia as 

teclas do piano, um senhor toca o saxofone e se crê excelente em sua função, sem que saiba se 

realmente o é; uma das filhas, por força da influência que seus pais exercerão, descobrirá sua 

vocação como atriz. E a distância tanto geográfica quanto da qualidade artística destas 

meninas as levará não para Hollywood, mas para o “Teatro del Pueblo”, ou outra instituição 

semelhante. 

 A presença do “Teatro del Pueblo” como nicho das más atrizes descritas em “Se 

vamos a ‘Jolibud’”, também se relaciona com o fato de que Arlt e Leónidas Barletta tiveram 

uma relação estreita de trabalho e amizade que, em determinado tempo, se desfaz. Por achar 

que este teatro, palco de encenação de peças de sua autoria, enveredava para os caminhos da 

arte comercial, Arlt denuncia, em tom jocoso, os possíveis frutos desta nova face de um teatro 

que já não serve mais como espaço da crítica social na dramaturgia.  

 A questão discutida nesta crônica, assim como em muitas obras arltianas, se estabelece 

em torno da luta pelo sustento e pela ascensão social, por meio desta nova possibilidade de 

mobilidade (pelo cinema, ou pelo teatro) e dos novos usos da figura feminina, através do 

emprego de seu corpo em prol da representação. Como descreve Masotta, os personagens de 

“Se vamos a ‘Jolibud’” fazem parte de 

 

Una clase obligada al cinismo, a la ridiculez, a la mentira; es seguro que si le 

hubieran preguntado a Arlt que definiera a la clase media hubiera contestado: 

histérica. Un conglomerado de individuos temerosos, temblorosos, comediantes, 

inocentemente mentirosos. Es que en una sociedad donde el hombre se define por 

lo que tiene, gran parte de ella queda condenada a ocultar lo que no tiene, esto es, 
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que debe resignarse a incursionar por el penoso e interminable camino de la 

hipocresía. (MASOTTA, 1982, p. 68). 

 

 Percebemos, neste estudo, que a figura feminina tem notória importância nas obras de 

Arlt e Lang. E que os autores conseguem prever a importância da mulher  na  discussão crítica 

sobre o capitalismo, mas principalmente para a discussão de seu próprio papel como ser 

social, crítico e engajado. 

  

4.4 Algumas considerações pertinentes 

 

 Podemos, em última análise, ver os efeitos que o expressionismo tem na construção 

das obras aqui analisadas, mas principalmente no efeito crítico que geram em seus leitores e 

espectadores. Em Metrópolis e nas aguafuertes aqui analisadas, encontramos um 

aprofundamento das questões sociais e psíquicas que assolam o homem e a mulher modernos. 

A dramaticidade das tramas é ressaltada pela construção meticulosa e hiperbólica dos cenários 

em que se passam as tramas: Ou a de um desempregado que anda cambaleante pelas ruas de 

sua cidade, acometido pela miséria e pelo dissabor, ou a beleza monumental de uma cidade 

futurista em contraste com uma cidade subterrânea da miséria e do automatismo. 

 A transgressão da linguagem das obras cinematográfica e literária também é um ponto 

de contato importante entre as duas obras. O texto duro de Arlt, preenchido da mordacidade 

de sua escrita e da critica a diversos costumes sociais modernos, está em sintonia com a 

presença dos fades cinematográficos de Metrópolis, no uso consciente de cortes e da escolha 

de planos abertos que traduzem o escopo social sob o qual as obras se sustentam. 

 A estética expressionista nos revela, portanto, que a arte nos dois casos estudados está 

vinculada fortemente ao desenvolvimento de uma problemática bastante importante à época: a 

existência de abismos sociais e econômicos que transformam homens em autômatos e as 

manifestações artísticas em benesses daqueles que possuem em suas mãos a maior quantidade 

de capital acumulado.  



 82 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo realizado nos possibilitou observar as mudanças trazidas pelo cinema, no que 

diz respeito à recepção e principalmente à percepção da arte, pois esta expressão artística é 

dotada de uma capacidade de proporcionar a seus espectadores reflexões sobre sua existência 

e seu papel na sociedade moderna. 

Arlt entende que o diálogo entre suas crônicas e as obras cinematográficas enriquece a 

reflexão crítica das organizações construídas pelos indivíduos que vivem sob o signo da 

modernidade periférica de Buenos Aires. Fruto da evolução tecnológica advinda do processo 

modernizador dos grandes espaços urbanos, o cinema se sedimenta como a forma de arte que 

corresponde mais adequadamente ao homem moderno, por estar em sintonia com a nova 

sensibilidade estética destes indivíduos.    

Retomando a citação anterior de Benjamin, que entende que o sentido da máquina 

cinematográfica está na possibilidade de que ela sirva como objeto da inervação humana, 

observamos que Arlt entende que este processo ocorre desde o movimento de ida da 

população ao cinema até os desdobramentos possíveis que causam as obras cinematográficas 

no imaginário das massas. 

 Retomando o conceito de Arlt de “escuela práctica de la vida” para designar a 

importância do cinema, vemos que suas aguafuertes cinematográficas também privilegiam o 

registro dos costumes da sociedade portenha. Em “Calamidades del Cine” observamos o 

levantamento de uma “fauna” composta pelos espectadores dos filmes exibidos na cidade de 

Buenos Aires. E é sobre estes tipos, ou na representação cinematográfica destes tipos, que 

recairão sistematicamente as observações feitas nas crônicas de cinema publicadas por Arlt. 

 Percebemos ao longo da leitura destas crônicas que Arlt relaciona a crítica de cinema a 

figuras populares de Buenos Aires. Isto nos motivou a entender que a experiência do cinema 

para o autor é, antes de tudo, política. 

 A análise das figuras femininas nas crônicas que fizeram parte deste corpus foi 

determinante para exemplificar como o cinema atua na renovação de costumes de diversos 

setores sociais. As mudanças provocadas nessas interlocutoras arltianas podem perpassar pelo 

cunho da estética, ou pelo cunho social e principalmente moral. Se a construção de 

celebridades, pela já grande indústria cinematográfica, mobiliza mudanças nos padrões físicos 

de beleza celebrados e aceitos pela sociedade, o surgimento de personagens como a robô 

Futura, ou a líder carismática Maria, do filme Metrópolis, impulsionam nas espectadoras dos 

filmes a procura por um posicionamento social que lhes permita externar desejos e que as 
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torne cidadãs ativas no processo de construção destas urbes babélicas. Neste sentido, foi 

interessante que esta análise fosse guiada pelos estudos da psicanálise iniciados por Freud.      

 O aspecto negativo da figura das grandes protagonistas é ressaltado por Arlt em 

crônicas como “Me parezco a Greta Garbo?”. No entanto, o trabalho das grandes atrizes, 

assim como o dos galãs hollywoodianos, é exaltado quando possibilita ao espectador entrar 

em contato com as diversas facetas de sua personalidade, sendo elas de boa ou má conduta. 

Diversas crônicas são dedicadas à crítica de determinado ator ou atriz, quase sempre 

interpretando papéis antagônicos. No entanto, poucas vezes encontramos neste trabalho 

aguafuertes dedicadas à analise da construção ficcional das tramas assistidas por Arlt. 

 O cesante foi outro personagem de grande importância às análises feitas nesta 

dissertação. A figura do desempregado portenho permitiu a apreciação da construção dos 

espaços urbanos nas crônicas arltianas em face aos cenários da obra expressionista alemã 

Metrópolis. 

Estudar este filme em comparação com a obra arltiana, e especificamente com o 

personagem do cesante, foi determinante para perceber que tanto o diretor cinematográfico, 

quanto o autor argentino têm como importante preocupação questionar a divisão entre os 

espaços reservados à elite (econômica, política e cultural) e os espaços reservados aos que 

compõem a força motriz do sistema moderno de organização econômica.  

A delineação dos espaços do filme provoca o espectador a pensar qual o lugar do 

trabalhador na cidade moderna. Se em Metrópolis a divisão dos espaços físicos destinados aos 

pensadores e aos trabalhadores é bem definida, uma cidade é subterrânea e outra se localiza 

na superfície, Buenos Aires abriga na divisão periferia-centro esta diferença entre elite e 

proletariado. A solução encontrada no filme se dá na junção entre as mãos dos trabalhadores 

com a mente dos pensadores. Na cidade arltiana, as possibilidades de encurtamento das 

distâncias que separam os mais abastados dos mais pobres está no cinema.  

Observamos que, para Arlt, o cinema funciona para o cesante como forma de se 

esquecer de sua situação, tendo que pagar por isso um valor bastante módico. Além disso, este 

lugar mantém ativa a relação destes desempregados com as modernas e cambiantes cidades. 

Vale recordar que as programações dos cinemas naquela época ofereciam não só a exibição 

de uma trama ficcional, mas também a exibição de noticiários de âmbito nacional e 

internacional ou mesmo propagandas. Se a situação econômica não permite que o cesante 

participe ativamente das relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas na cosmopolita 

cidade em que vive, o cinema possibilita um espaço de interação.     
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 Observando a predileção de Arlt por representar personagens “pouco representáveis”, 

entendemos ser bastante pertinente que o autor dedique algumas de suas crônicas à crítica, 

positiva, dos filmes estrelados por Charles Chaplin. A escolha de Chaplin de transformar o 

vagabundo Carlitos em seu personagem principal é tão intencional quanto a de Arlt em 

retratar um cesante, ou qualquer personagem que represente os espaços periféricos de Buenos 

Aires. 

 Arlt e Chaplin utilizam os suportes que lhes são cabíveis, rolo de filme e papel, para 

registrar que o processo de modernização das urbes e o advento do sistema capitalista não 

apresentam resultados inteiramente favoráveis. De forma semelhante aos estudos de Marx e 

Engels sobre a sociedade capitalista, os registros da vida urbana em filmes como Luzes da 

Cidade e Tempos Modernos apresentam personagens de setores menos favorecidos que 

apenas sobrevivem nas cidades. A vivência da cidade moderna não é uma possibilidade para o 

pobre vagabundo de trajes desalinhados e que trabalha em ritmo extenuante. Da mesma 

forma, vemos que muitos dos personagens arltianos denunciam sua “struggle for life” nos 

cenários periféricos descritos nas obras do escritor argentino. 

 Esta nova visão da modernidade possibilitou a discussão do papel da arte e do artista 

na denúncia das mazelas de uma sociedade que automatiza seus indivíduos e padroniza as 

manifestações artísticas de tal forma que elas não apresentem seu valor cultural e seus traços 

de identidade. 

 Arlt busca na força do “cruzado na mandíbula” feito de palavras causticas e cenários 

devastadores, manter seu tom crítico e engajado, possibilitando que suas aguafuertes sejam 

mais do que simples retratos de rostos e costumes, como as physiologies francesas, ou como a 

literatura costumbrista disseminada na Espanha. Chaplin atua na contrapartida, apresentando 

o humor e o grotesco na beleza de seus gestos, no humor pantomímico de seus filmes e no 

carisma da figura de Carlitos.  

Marshall Berman afirma, sobre esta posição engajada dos artistas modernos, que 

 

É fácil ver como os modernos intelectuais, aprisionados nessas ambigüidades, 

imaginam formas radicais de sair da armadilha: no seu caso, as idéias 

revolucionárias brotarão de modo direto e intenso de suas necessidades pessoais. 

Contudo, as condições sociais que inspiram seu radicalismo servem também para 

frustrá-lo. Sabemos que até mesmo as idéias mais subversivas precisam manifestar-

se através dos meios disponíveis no mercado. (BERMAN, 1986, p. 114). 

  

 Esta ambiguidade exposta por Berman está presente nas obras de Arlt, e é também por 

ela que há esta necessidade de buscar diálogos com o cinema. Artistas modernos como 
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Chaplin e diretores como Fritz Lang tem nas mãos o desafio de criticar o surgimento de uma 

indústria cultural, mas ao mesmo tempo comunicam-se pelos veículos propostos pela mesma 

indústria. A obra de arte moderna não se encontra mais agregada a um valor único e quase 

sagrado, mas se submete a uma avaliação na qual lhe é conferido determinado valor de 

mercado, e é este o que define a qualidade da obra artística.   

Ao longo desta dissertação, entendemos que o cinema opera como máquina 

polifacética: ora é veículo de massificação cultural e social, ora se apresenta como 

manifestação de arte que se autoavalia e permite a crítica de todo um modo de vida. É esta 

característica mutável do cinema que leva Arlt a escrever críticas cinematográficas ao longo 

de sua estada como cronista do jornal El Mundo. Também é esta característica que motivou a 

feitura desta dissertação. 

Apontamos como caminhos possíveis para a continuação da discussão iniciada nesta 

dissertação, e que certamente não se esgota nesta pesquisa, a presença do cinema nas 

aguafuertes dedicadas a temáticas distintas às obras cinematográficas, bem como nos 

romances e peças teatrais de Arlt. Outra possibilidade que surge deste estudo é o da análise 

percepção e da recepção por parte do público e da crítica das releituras das obras de Arlt 

transportadas ao cinema. Mostra-se interessante avaliar se as obras cinematográficas 

inspiradas nos romances arltianos conseguem interagir com o público, de forma a construir 

novos imaginários e possibilitar discussões que enveredem por caminhos mais profundos que 

os expostos superficialmente pela câmera cinematográfica. 
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