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Resumo: Onde “encaixar” a literatura de Roberto Arlt no circuito literário 
argentino dos anos 20 aos 40? Como classificá-la? Como superar o rótulo de 
escritor que escrevia mal? Como nomear um texto tão díspar da literatura 
produzida na Argentina neste período? Como ler Roberto Arlt? Esses 
questionamentos são imprescindíveis para pensar o projeto literário de um 
escritor irreverente, deslocado da tradição literária de sua época, que escreveu 
a partir de uma biblioteca tão diversificada que a crítica talvez ainda não 
tenha conseguido reconstituí-la. Esse artigo é um convite para pensar a 
literatura de Roberto Arlt e a crítica produzida sobre ela. 
Palavras-chave: Roberto Arlt; crítica literária; escrita. 

 
 
 

A literatura do escritor argentino Roberto Arlt foi lida durante algum tempo 
como uma literatura menor, porém queremos abordar esse termo não no sentido 
pejorativo de inferioridade, do qual se apropriaram alguns escritores e críticos nos 
anos de 1920 e 1930 para definir a escrita de Arlt, mas tal qual defendem Gilles 
Deleuze e Félix Guattari em Kafka, por uma literatura menor (1977). Deleuze e Guattari 
sustentam que, primeiramente a literatura menor é a que uma minoria faz em uma 
língua maior, onde a língua é modificada por um forte coeficiente de 
desterritorialização, em segundo lugar diz-se que nas literaturas menores tudo é 
político, ou seja, “nas ‘grandes’ literaturas, ao contrário, o caso individual (familiar, 
conjugal, etc) tende a ir ao encontro de outros casos não menos individuais, servindo 
o meio social como ambiente de fundo; embora nenhum desses casos edipianos seja 
particularmente indispensável, todos “formam um bloco” em um amplo espaço” 
(1977: 26). E, em uma terceira colocação, afirma-se que tudo adquire um valor 
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coletivo porque não há muitos talentos na literatura menor já que lhe faltam 
“mestres”.  

Investigamos que parte dos trabalhos críticos sobre Arlt, especificamente a 
crítica realizada entre os anos 1920 e 1940, a maior parte publicada em jornais e 
revistas, sustentam os mesmos argumentos: em vida o escritor foi classificado como 
um “escritor de péssimo gosto” pela temática que abordava em seus textos, “um 
escritor que escrevia mal” pela utilização do lunfardo e “um escritor fracassado” pela 
constante alusão à suposta relação entre sua vida e sua obra. Além de que a literatura 
de Arlt seria a representação de uma realidade social e política da Argentina. Outra 
parte dessa crítica, que começa a escrever a partir dos anos de 1953, volta-se para a 
diversidade do texto, explorando sua construção narrativa, a linguagem numa 
perspectiva que leva em conta leituras que ficam em suspenso a partir do momento 
que escolhemos determinado enfoque.   

Roberto Arlt em vida não viu o reconhecimento enquanto escritor ou talvez o 
tenha negado. Investigando a produção crítica sobre a obra arltiana, na Argentina, 
identificamos que depois de sua morte no ano de 1942, a mesma é quase inexistente. 
Somente em 1950, com o lançamento da biografia Roberto Arlt: un escritor torturado de 
Raul Larra, aproximadamente oito anos depois de seu falecimento, é que o escritor 
volta a figurar no cenário crítico argentino. A partir de leituras desse livro, a crítica 
literária retomará a obra de Roberto Arlt e é a partir desse momento que sua 
narrativa irá se consolidar na literatura argentina. Entretanto, ainda são poucos os 
críticos que nesse período irão estudar a obra arltiana sem pensá-la em termos 
autobiográficos, sócio-históricos, políticos e psicológicos.  

Acreditamos no que se refere ao corpus literário arltiano, que mesmo depois 
dos anos de 1950, ainda persistem leituras que não se distanciam dessa visão tão 
recorrente da primeira crítica, que frequentemente se refere à obra do escritor 
somente como um conjunto de histórias que se repetem, tendo sempre Buenos Aires 
como cenário, habitada pelos mesmos tipos de personagens: homens e mulheres 
fracassados, criados a partir de matizes autobiográficos. A narrativa de Arlt deve ser 
pensada em termos discursivos, porque a partir do momento em que se pensa o texto 
somente pela sua temática ele está destinado à clausura. Parte dos trabalhos críticos 
sobre os textos de Arlt parece somente ter se perguntado sobre o que Arlt escreve e 
quase nunca sobre como o faz. Não pretendemos separar os velhos conceitos “forma e 
conteúdo”, mas discutir possibilidades de leituras que dialoguem com esses dois 
elementos de diferentes maneiras. 

A repetição nos textos está muito além dos temas e dos personagens quase 
idênticos que a narrativa comporta, ela é mais evidente e significativa na 
textualização que insurge junto à prosa. Arlt através de argumentos semelhantes cria 
um universo ficcional que pode admitir significações diversas, entretanto, durante 
muito tempo, o discurso crítico sobre sua criação literária tentou atribuir um sentido 
para os textos arltianos por algo que lhes pudesse originar: a sociedade argentina, a 
história ou sua vida. Lemos os textos de Roberto Arlt como uma maneira de 
questionar as leituras totalizadoras que determinados estudos críticos impõem a sua 
obra na tentativa de dar conta de uma explicação para a “realidade” argentina ou 
construir um trabalho crítico sobre o texto pautado somente em arquivos históricos 
ou pessoais.  
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Nossa proposta neste breve estudo é analisar algumas leituras críticas 
realizadas sobre a obra de Roberto Arlt e tentar estabelecer um diálogo com esses 
textos que consideramos essenciais para compreender que tipos de leituras foram 
realizadas sobre o texto arltiano já a partir dos anos 1950 e, até que ponto algumas 
delas persistiram na atualidade, influenciando os “novos” modos de leitura.  
 Lendo sobre os primeiros estudos críticos da obra de Roberto Arlt percebemos 
que o nome próprio Roberto Arlt nomeou, classificou, situou em um grupo, não 
somente a figura do escritor, mas sua literatura. O sobrenome alemão que 
denunciava sua origem estrangeira, em uma Argentina em que se exaltava o 
nacionalismo e a busca de uma identidade nacional, em meio a uma acentuada 
população de imigrantes, foi utilizado inicialmente pelos críticos literários para 
designar o indivíduo Roberto Arlt como um homem sem rendas, um jovem que não 
teve acesso ao conhecimento institucionalizado, uma criança que foi humilhada pela 
figura do pai (militar e alemão). E também, por outro lado, designar o escritor 
Roberto Arlt como alguém desprovido de tradição, cultura, do domínio da língua 
culta, da noção de estética, escrita refinada e bom gosto.  

As origens e a biografia do escritor foram os lugares que muitos críticos 
argentinos colocaram-se para ler os textos de Arlt, estabelecendo protocolos de 
leituras limitados e de certa forma castradores. Os estudos mais conhecidos do 
primeiro período da crítica arltiana, que corresponderia àquele em que o escritor 
publicou em vida e alguns textos críticos publicados nos anos de 1950, concentram-se 
na relação entre vida e obra, alguns críticos, como, por exemplo, Raul Larra, 
classificam os romances, contos, crônicas e aguafuertes como estritamente 
autobiográficos, confundindo muitas vezes autor e obra ao afirmar categoricamente 
que o escritor narra experiências pessoais.  
 Em Roberto Arlt: un escritor torturado (1950) Raul Larra cria uma relação direta 
entre a identidade de Arlt e alguns protagonistas, como se vida e criação literária 
fossem estritamente correspondentes. Larra não se limita a relatar fatos de arquivos 
com registros sobre o escritor e escrever sobre o que ele imaginaria ser a vida de Arlt, 
o crítico utilizou um discurso para explicar o sentido do texto, principalmente dos 
romances, por algo que lhe pudesse originar: a biografia. Larra em muitos momentos 
ignora a produção literária arltiana enquanto criação artística sugerindo que sua 
escrita está pautada em procedimentos miméticos inspirados em supostos fatos 
vividos pelo escritor.  

Sabemos que esse livro de Raul Larra foi de fundamental importância na 
reformulação de um novo olhar da crítica arltiana depois de sua morte e que esse era 
um tipo de leitura comum para a época. Através dele é possível realizar leituras 
sobre a vida de Arlt e o contexto histórico, social, cultural e político no qual o escritor 
estava inserido, fatores importantes para compreender alguns elementos presentes 
em seus textos, entretanto, esses dados poderiam ter sido assimilados por alguns 
trabalhos críticos posteriores e em seguida deixados de lado já que apresentam um 
caminho demasiado simplificado de abordagem do texto. Alguns trabalhos críticos 
posteriores a esse período ainda carecem de uma penetração mais profunda no texto, 
de uma leitura menos vulnerável, mais consistente e menos reducionista.   

O crítico apresenta, por exemplo, o seguinte comentário: “Su infancia 
humillada, su dolorosa experiencia familiar son síndromes que han de provocar 
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luego la agresividad de su literatura” (Larra 1992: 22). Entretanto, o que 
corresponderia à agressividade da literatura de Arlt? A temática dos textos, a 
ortografia truncada, a sintaxe desorganizada, o discurso ou a falta de uma retórica 
polida? É evidente o predomínio de um discurso sobre os textos de Arlt que 
contenha a presença de sentido único no intento de responder algumas questões: 
Onde encaixar a literatura de Arlt no circuito literário argentino dos anos 20 aos 40? 
Como classificá-la? Como nomear um texto tão díspar da literatura produzida na 
Argentina neste período? Como ler Roberto Arlt? 

Parecia inviável para Raul Larra e outros críticos da época que o exercício de 
escritura de Roberto Arlt estivesse alheio a determinadas experiências de 
rememoração que refletissem ou representassem de modo fiel e direto fatos e coisas. 
Ao comentar acontecimentos da biografia de Arlt, o crítico afirma que: 

 
Los trabajos de estos años de adolescencia los registra en El juguete 
rabioso. Todas sus experiencias, por lo demás, están volcadas en sus 
obras. Casi todo lo suyo tiene sabor autobiográfico. Es, junto con 
Sarmiento, el escritor argentino que más se ha prodigado en sus 
páginas. Con la diferencia de que Arlt apenas si disimula todos los 
repliegues de su alma detrás de algunos de sus personajes. ¿Y acaso el 
escritor que posee la riqueza de albergar a todos los hombres no está 
siempre retratándose a sí mismo? (Larra 1992: 25).  

 
Essa leitura emprega um procedimento redutivo no nível de representação das 

coisas. Larra afirma categoricamente que a narrativa é apenas a representação das 
experiências pessoais de Arlt, busca a identidade e a unidade e impõe um sentido ao 
texto ignorando sua multiplicidade, se a narrativa é cópia da vida do escritor então 
não poderia ser outra coisa.  

Raul Larra também cria uma relação direta entre o sobrenome de Roberto Arlt 
e os nomes de alguns protagonistas. O crítico ao fazer referência aos protagonistas de 
El juguete rabioso e Los siete locos nomeia-os como Silvio Astier-Arlt e Erdosain-Arlt. 
Ocorre uma personificação dos personagens através da figura do autor e Larra não 
somente atribui a identidade de Arlt aos personagens, como também busca 
“identificar” na ficção as pessoas que faziam parte de seu convívio pessoal tais como 
seu pai, sua mãe e sua irmã. O crítico também parece não admitir algum 
procedimento criativo por parte do escritor, segundo ele até mesmo o Astrólogo de 
Los siete Locos, um dos personagens mais marcantes da literatura de Arlt, seria 
produto de mímesis de alguma figura conhecida da adolescência do escritor, 
conforme pode-se observar na seguinte afirmação: “Sin Duda Arlt adolescente, en su 
excursión por la Logia Vi-Dharma, entre magos, alquimistas, reencarnados, chelas, 
grimorios y dobles, conoció al Astrólogo que reaparecería diez años después en Los 
siete locos” (Larra 1992: 29). 

Raul Larra e outros críticos desconsideram que o próprio Roberto Arlt através 
de sua literatura joga com questões como identidade, ficção e veracidade. O escritor 
altera seu nome próprio em alguns textos, como por exemplo, em Autobiografias 
humorísticas publicado na revista Don Goyo nº 63, em 14 de dezembro de 1926 onde 
Arlt escreve: “Me llamo Roberto Godofredo Christophersen Arlt y he nacido en la 
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noche del 26 de abril de 1900, bajo la conjunción de los planetas Mercurio y Saturno”. 
Em 28 de fevereiro de 1927, na revista Crítica Magazine nº 16 mais uma vez aparecem 
referências ao nome próprio: “Me llamo Roberto Christophersen Arlt y nací en una 
noche del año 1900, bajo la conjunción de los planetas Saturno y Mercúrio”. Na 
aguafuerte ¿Qué nombre le pondremos al pibe?, publicada no jornal El mundo em 8 de 
janeiro de 1930 o narrador faz o seguinte comentário: “Mi madre que leía novelas 
románticonas me agregó al de Roberto el de Godofredo que no uso ni por broma y 
todo por leer la Jerusalén Libertada de Torcuatto Tasso.” Uma de suas primeiras 
publicações intitulada Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires editada em 28 de 
Janeiro de 1920 em Tribuna Livre, uma publicação quinzenal dirigida por Ernesto 
León Odena, é assinada como Roberto Godofredo Arlt. O escritor também altera sua 
data de nascimento e informações sobre sua vida escolar nas autobiografias que 
escreve. 

Ao dar falsas pistas sobre seu nome próprio, seu nascimento e sua formação, 
acreditamos que Arlt adota um procedimento de dissimulação da identidade, 
questionando a ideia de autoria e biografia. Entretanto, parte dos críticos parece não 
perceber esse questionamento, talvez porque o nome próprio, mais especificamente o 
sobrenome estrangeiro (Arlt), ainda se faça presente no texto para reconduzir a 
identidade e consequentemente toda a relação já preconcebida do nome com a 
pessoa. De acordo com Jacques Derrida (2008), o nome próprio deveria estabelecer 
certa vinculação entre a linguagem e o mundo na medida em que deveria designar 
um indivíduo concreto sem que fosse preciso passar pelos sistemas de significação 
porque a língua é composta de diferenças, de rastros que são as partes ausentes da 
presença do signo, então o nome próprio que faz parte da linguagem aponta 
diretamente ao indivíduo que dá nome. Para a primeira crítica arltiana o sobrenome 
alemão do escritor não serve somente para atribuir-lhe uma identidade: filho de 
imigrantes, sem origens tradicionais, pobre e inculto, como também para estereotipar 
o texto: sem estilo, sem requinte e mal escrito.  

Porém, no caso de Roberto Arlt seu nome próprio foi utilizado não somente 
para designá-lo como para estereotipá-lo, e como a crítica literária neste caso, 
vinculou estreitamente nome e obra, o texto também foi condenado a fechar-se sobre 
si mesmo.  Na tentativa de significar o texto sempre permanecerá um resto de 
ilegibilidade ao qual não se tem acesso. Emprego a palavra resto no mesmo contexto 
em que Roberto Ferro emprega em seu livro Da literatura e dos restos (2010), como 
aquilo que depois da leitura permanece ilegível. “Esse resto já não é o texto, nem 
tampouco é algo estranho a sua entidade; em consequência, esse resto de 
ilegibilidade não é tanto o que fica de um todo depois que foi modificado por um 
processo de transformação, e sim aquilo que resiste a que o todo se feche sobre si 
mesmo” (Ferro 2010: 27). 

Todos esses fatos e as primeiras leituras que estereotiparam o texto, não 
impediram Roberto Arlt de fixar seu nome no cenário literário argentino dos anos 20 
aos 40 e impor um novo modo de escrever e ler a literatura argentina que interferiu 
nos círculos sociais e culturais de Buenos Aires. Apesar de estar sozinho como 
escritor no cenário literário da época, de seus textos na maioria das vezes apenas 
serem lidos em contraposição a Jorge Luis Borges, da carência de um olhar crítico 
mais elaborado que pensasse o texto como exercício de escrita, Arlt resistiu à 
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primeira crítica que tinha tudo para sepultá-lo, mas que ao contrário, fez com que ele 
tivesse um regresso impressionante por conta dos novos críticos, onde seu nome 
seria, e ainda é, por muito tempo lembrado, principalmente dentro da academia. 

Edgardo H. Berg, em seu artigo Roberto Arlt: un autor en escena, publicado na 
revista Espéculo em 2006, no que se refere às autobiografias de Arlt e as divagações da 
crítica sobre sua figura pública, comenta:  

 
Como sabemos, la construcción de esa figura pública y la de un escritor 
siempre postergado no corresponden necesariamente a la real, como lo 
demuestran las revistas de época y el temprano reconocimiento de sus 
pares. Entonces, el autor regresa como matriz simbólica en la 
consistencia de una figura y toma cuerpo en las escenas y mitos forjados 
por él. Hablar sobre el propio yo, escenificar una historia de vida o una 
autobiografía literaria, es una forma estratégica de devorar al lector en 
el propio aparato ficcional y hacer confundir el yo textual con el sujeto 
empírico (Berg 2006: 3). 

 
Compartilhamos da mesma opinião de Edgardo Berg quando afirma que as 

atribuições à figura pública de Roberto Arlt como um escritor “sempre postergado” 
não correspondem exatamente às circunstâncias e ao contexto em que se encontrava 
o autor e sua obra. Acreditamos que a ideia de “escritor torturado” esteja mais 
associada e estigmatizada pelo título da biografia que escreveu Raul Larra, uma 
espécie de livro raiz da crítica, e as autobiografias escritas por Roberto Arlt, que 
propriamente a realidade em que se encontrava o escritor. Não dizemos que foi fácil 
para Roberto Arlt escrever da maneira que escreveu e lidar com a recepção de seus 
textos pelo público e pela crítica, mas de certa maneira, o fato de ser jornalista, o 
trabalho que realizou em El Mundo contribuiu para que Arlt saísse do limbo e viesse 
à luz para diversos tipos de leitores.  

Beatriz Sarlo  comenta que:  
 

[...] quizás como a ningún otro escritor del período, la historia puso 
límite y condiciones de posibilidad a la literatura de Roberto Arlt. 
Quizás como ningún otro escritor Arlt se debatió contra esos límites, 
que definieron su formación de escritor en el marco del nuevo 
periodismo, su competencia respecto de los contemporáneos, el 
resentimiento causado por la privación cultural de origen bravata y el 
tono de desafío con el que encaró un debate contra las instituciones 
estético-ideológicas. La angustia arltiana, sobre la que han abundado 
los críticos, tiene que ver con esa experiencia de los límites puestos a la 
realización de su escritura (Sarlo 2003: 50). 

 
Acreditamos que podemos pensar essa questão colocada por Sarlo de outra 

maneira: será que a história é capaz de limitar as condições de possibilidades da 
literatura de Arlt e que o escritor era um ressentido por não possuir formação 
acadêmica? Se pensarmos que o texto vai resistir ao tempo e será lido em outras 
épocas e outros espaços, essa afirmação pode ser questionada porque o texto sempre 
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será outro, a literatura dificilmente ficará restrita a um período histórico ou um 
espaço fazendo com que muitas vezes as limitações sobre a literatura encontrem-se 
na própria crítica realizada sobre ela, uma crítica linear que ao repetir-se com 
frequência se fixa ao texto. É preciso ter em conta que o texto literário transforma-se a 
cada novo leitor. A história seria capaz de limitar um texto? Acreditamos que não, 
por mais que um contexto histórico possa estar representado em determinadas 
literaturas ele não é suficiente para limitar um texto. Afinal, o texto arltiano é 
limitado e impossibilitado com relação ao que?  

Que a angústia é um elemento que tem forte presença no texto arltiano é 
inegável e pode também estar relacionada aos limites impostos para a realização de 
sua escrita, entretanto, esses limites não impediram que Arlt materializasse essa 
escrita com todas as particularidades que escolheu para que lhe fossem próprias e, 
que esses textos, circulassem no cenário cultural argentino mesmo sob o olhar 
reprovador da classe intelectual de sua época. 

Acreditamos que Arlt também de certa forma reforçou o mito de um “escritor 
fracassado”, ele mesmo escreveu um conto com esse título, porém fica difícil aceitar a 
ideia da figura pública de Arlt como postergado, fracassado, torturado porque em 
1926 seu primeiro romance teve considerável repercussão, em 1930 é premiado com o 
terceiro lugar no Concurso Municipal de Literatura de Buenos Aires pelo romance 
Los siete locos e vários jornais e revistas tais como: La literatura Argentina, La Nación, La 
prensa, El Mundo e Claridad publicam elogios às resenhas críticas sobre o livro 
premiado.  

O escritor também era conhecido como um “jornalista estrela”, ofício que lhe 
permitia publicações diárias em jornais de grande circulação, consequentemente, 
seus textos tinham muita difusão e eram lidos por grande número de pessoas. A 
crítica, mesmo quando se referia aos textos do escritor através de uma abordagem 
negativa e pejorativa, não deixava de colocá-lo em foco. Talvez nenhum outro 
escritor tenha sido tão criticado dessa forma no cenário literário argentino como 
Roberto Arlt, mas talvez os mesmos motivos que serviram para desprezar sua 
produção literária tenham colocado sua figura pública em destaque. 

Refletindo a partir dessas leituras que têm como ponto de partida a biografia 
do autor que se opõe à ideia de uma vida imaginada, nos perguntamos como ler esse 
constructo Arlt-escrito/voz-escrita? Jacques Derrida em Gramatologia (1967) inicia o 
texto discutindo o problema da linguagem. Segundo o filósofo este nunca foi apenas 
um problema entre outros e nos últimos tempos e é discutido em diversas áreas e 
com os mais heterogêneos discursos ocasionando uma desvalorização da palavra 
linguagem e a inflação do próprio signo. Para Derrida, o descomedimento discursivo 
sobre o tema da linguagem resulta como sintoma de uma crise a respeito da redução 
fonética do conceito de linguagem, o qual não consegue mais dar conta do seu 
próprio “sentido” ocorrendo assim um transbordamento.  

Sendo assim, o filósofo discute uma espécie de “libertação da escrita” que 
sempre foi considerada um suplemento da linguagem e diminuída em relação à fala, 
é como se a escrita fosse mera extensão da linguagem, a tradução de uma fala plena e 
presente. Derrida afirma que no pensamento ocidental, de acordo com a lógica 
metafísica, há uma relação indissociável entre logos e phonè onde o primeiro conduz a 
uma cadeia de oposições binárias, uma relação direta com o sentido e a verdade. A 
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fala é apontada como o significante principal, já a escrita, por estar relacionada 
exclusivamente à palavra falada, ou seja, ao sentido (significante do significado), é 
apontada como significante do significante. Assim, supõe-se que discurso e sentido 
estariam intrinsecamente ligados e constituiriam o que se denominaria linguagem. 

De acordo com Jacques Derrida: 
 

Em todos os casos, a voz é o que está mais próximo do significado, 
tanto quando este é determinado rigorosamente como sentido (pensado 
ou vivido) como quando o é, com menos precisão, como coisa. Com 
respeito ao que uniria indissoluvelmente a voz à alma ou ao 
pensamento do sentido significado, e mesmo à coisa mesma... [...] todos 
significantes, e em primeiro lugar o significante escrito, seria derivado. 
Seria sempre técnico e representativo. Não teria nenhum sentido 
constituinte. Esta derivação é a própria origem da noção de 
“significante”. A noção de signo implica sempre, nela mesma, a 
distinção do significado e do significante, nem que fossem no limite, 
como diz Saussure, como as duas faces de uma única folha. Tal noção 
permanece, portanto, na descendência deste logocentrismo que é 
também um fonocentrismo: proximidade absoluta da voz e do ser, da 
voz e do sentido do ser, da voz e da idealidade do sentido (Derrida 
2008: 14). 
 

Essa proximidade absoluta da voz com o ser constitui uma das faces do 
pensamento filosófico ocidental que vem desde Platão e ainda se afirma na 
contemporaneidade, onde o mundo é visto como um complexo de sistemas binários 
em oposição e hierarquia: vida e morte, corpo e alma, presença e ausência, interior e 
exterior, entre muitos outros. Saussure irá opor língua e fala e Derrida, a partir da 
noção de desconstrução, vai propor uma oposição entre fala e escrita, não no sentido 
de construir uma nova hierarquia, mas de desfazer a primeira, abrindo um leque de 
sentidos, sem que as posições dependam uma da outra, fazendo com que na leitura 
não haja uma centralização desses elementos.  

A relação entre fala e escrita não é vista como natural e considera-se que uma 
depende da outra. Derrida em Gramatologia (1967) comenta que o privilégio da fala 
está relacionado a uma configuração histórica que organiza o mundo e a presença do 
homem no mundo, o homem enquanto ser presente, onde também teremos a noção 
de ausência. A fala, a voz em si, carrega essa concepção do natural pela ideia de 
proximidade com o interior do corpo, o que a faria abdicar do exterior, aproximando-
se de um estado de transcendência, onde significante e significado adotariam uma 
suposta naturalidade entre si e a escrita se posicionaria no exterior, estaria 
relacionada à representação exterior da linguagem, representação da representação, 
um sistema não-natural, o que supõe uma dependência da escrita com relação à 
língua. Assim, Derrida irá desfazer essa concepção da escrita como representação da 
língua, como sua imagem exterior, dissolvendo a ideia de que o significante está 
intimamente relacionado ao sentido e afirmando que o significado envolve um 
sistema de diferenças e a escrita irá tornar possível o jogo dessas diferenças.  
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Essas questões apontam para a multiplicidade do texto, porém essa 
multiplicidade não aponta apenas para a pluralidade de sentidos, porque o texto não 
é somente uma constelação de sentidos, mas fluxo, passagens, travessias. O que 
denota a pluralidade do texto não é a coexistência de sentidos ambíguos, mas suas 
diferenças. Liliana Reales, ao discutir o termo différance utilizado por Jacques Derrida, 
comenta que: 

À arbitrariedade do significante e à distância deste com o que nomeia, 
acrescenta-se agora a consciência de que o sentido se dá pelo 
movimento da différance, ou seja, o sistema linguístico só pode produzir 
sentido produzindo diferenças. Deste modo, o conceito não somente 
não coincidiria com o nomeado, nem sequer consigo mesmo e menos 
ainda com aquele do qual se diferencia. O significado, então, nunca é 
idêntico a si mesmo. Ele se dá no próprio movimento da différance. Isto 
põe em causa a identidade a si do texto, muito além da pluralidade de 
leituras que ele possa ocasionar. Ou seja, o plural, mais do que na 
liberdade de leitura, se dá na própria disseminação que provoca o texto, 
pois um conceito se dá ao diferir de outro que, por sua vez, teria se 
dado ao diferir de outro, e assim, uma cadeia, numa travessia infinita, 
num jogo sistemático de diferenças (Reales 2009: 271). 
 

 Explanadas essas questões, pensemos agora no fonocentrismo, nessa 
proximidade absoluta da voz e do ser, ou seja, a voz sempre será a voz de alguém e 
constituirá um contíguo de signos relacionados entre si que defendem tal e qual 
significação, então como libertar o texto arltiano dessa proximidade que a crítica 
estabelece com a voz autoral? Como argumenta Berg, Arlt toma corpo nos próprios 
mitos forjados por ele. Ao colocar em cena uma história de vida ou uma 
autobiografia literária elabora uma estratégia muito eficiente de devorar o leitor – e a 
crítica – na própria engrenagem ficcional, fazendo confundir o eu textual com o 
sujeito empírico. E, com a finalidade de potencializar ainda mais a engrenagem do 
texto-máquina que traga o leitor e a crítica, Arlt utiliza em seus textos não somente o 
escritor como personagem, mas o ato de escrever como tema e a voz narrativa em 
primeira pessoa, como se pode observar no conto Escritor fracasado. 

Nesse conto de Arlt a voz narrativa em primeira pessoa do singular (eu), 
combinada com o tema da escritura relacionado ao fracasso do escritor-personagem, 
são iscas fáceis para o leitor desatento e a crítica de discursos cristalizados porque 
associam diretamente a voz narrativa ao sujeito empírico. Essa voz em primeira 
pessoa muitas vezes foi denominada pela crítica um “eu” detentor da verdade onde 
um sujeito narra sua vida para recordar ou na tentativa ilusória de entender o 
passado ou explicar uma “realidade”. O eu narrativo no conto Escritor fracasado 
produz a ilusão de uma vida como referência, logo o escritor fracassado do texto é o 
autor fracassado da crítica. Porém, o fracasso no conto, entre outras diversas leituras, 
também pode ser lido como o fracasso da escrita onde não há mais nada a dizer, o 
temor da página em branco, a debater-se numa tentativa frustrada de dar sentido ao 
vazio ou ao nada.  

No decorrer deste conto o escritor-protagonista discursa sobre sua 
impossibilidade de narrar, há uma constante tensão proveniente de suas tentativas 
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frustradas em escrever: “No olvidaré nunca que me encerré una semana entre cuatro 
paredes a la espera de la maravillosa fuerza que debía inspirarme páginas 
inmortales, pero el único fenómeno que provocó tal encierro consistió en una 
violenta intoxicación tabacosa” (Arlt 2008: 41). Segundo o escritor-protagonista, não 
só não há o que dizer como também é impossível encontrar um sentido para a vida 
através da literatura: “!Cuántas palabras inútiles y tristes! […] ¡Qué pobre es la 
palabra, qué pobre para explicar la angustia de adentro, lo baldío y tibio de la 
entraña que se traduce en pensamientos que, si por acaso tienen forma, nada tienen 
que ver con ella!” (Arlt 2006: 52).  

A maneira como está articulado no conto o discurso sobre os tipos de críticas 
que se pode construir a partir de textos literários, não somente constitui um jogo de 
ironias a respeito do trabalho do crítico, como também uma suposição de que talvez 
nada se tenha a dizer de um texto literário ou de uma obra de arte em geral. Ou 
ainda mais, que tudo que é dito sobre um texto talvez não tenha nenhuma outra 
finalidade que a de sepultá-lo, como sugere nas últimas linhas do conto o escritor-
crítico-protagonista quando coloca a seguinte questão: “¿Para qué afanarse en 
estériles luchas, si al final del camino se encuentra como todo premio un sepulcro 
profundo y una nada infinita?” (Arlt 2006: 63).  

Retomando o tema da autobiografía comentado anteriormente, Roberto Ferro 
afirma que: “En los últimos años, los géneros autobiográficos se han constituido en 
objeto de reflexión privilegiado de la crítica y la teoría literaria. Uno de los intentos 
más insistentes se ha centrado en la búsqueda de una especificación que permita 
establecer una distinción más o menos precisa entre autobiografía y ficción” (2010: 4). 

Investigando alguns estudos críticos dos anos de 1930 e 1950 sobre os textos 
produzidos por Roberto Arlt, observamos dois tipos de discursos com vertentes bem 
opostas: ou os críticos, em sua maioria, afirmam que grande parte de seus textos são 
autobiográficos e outros, um grupo minoritário de críticos, afirma que os mesmos 
textos são ficção e desenvolvem um trabalho onde a leitura não corresponde a uma 
realidade exterior à escritura. Para pensar essa questão tomaremos mais adiante uma 
das autobiografias escritas por Arlt como referência para a discussão.   

Ainda segundo Roberto Ferro: 
 

La noción de “pacto autobiográfico” de Philippe Lejeune, que ha tenido 
una vasta recepción, está centrada en torno del nombre propio 
articulado con la posibilidad de que un acuerdo entre el lector y el texto 
permita establecer una correferencialidad entre los diferentes Yo del 
autor, del narrador y del protagonista. De acuerdo con esta teoría, el 
pacto autobiográfico legitima que una constelación de índices 
identificatorios del nombre del autor se inscriba como si fuera el 
nombre propio del narrador/protagonista. Entonces, el 
escritor/narrador asume ser el mismo cada vez que se enuncia como el 
Yo de un proceso de enunciación en el que al menos se confunden y se 
intersectan dos redes de relaciones, por una parte, el Yo es el mismo en 
cada mención textual y, por otra, es un Yo dirigiéndose a un tú, que ha 
pactado creer en la identidad correferencial que le propone el texto 
(Ferro 2010: 4). 
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Observando a discussão acima, suscitada por Roberto Ferro, sobre a noção de 
autobiografia proposta por Philippe Lejeune, verificamos que para um texto ser 
considerado autobiográfico é necessário que o nome próprio do autor se faça 
presente e o leitor consiga estabelecer uma relação entre o eu do narrador/ 
protagonista e o eu do autor. Segundo essa teoria, o nome próprio do autor 
equivaleria ao nome próprio do narrador/protagonista e toda a vez que o “eu” 
aparece como sujeito de enunciação sugere que a voz enunciativa do personagem é a 
mesma voz do autor. Se investigarmos as quatro autobiografias publicadas por 
Roberto Arlt, verificaremos que seu nome próprio aparece em todos os textos mesmo 
que modificados, em alguns Arlt acrescenta outros nomes que não constam em sua 
certidão de nascimento.  

Sendo assim, muitos críticos sustentando-se na noção de “pacto 
autobiográfico” irão afirmar que nas autobiografias escritas por Arlt a voz 
enunciativa que opera é a voz do autor e que o texto não é uma construção 
meramente ficcional. Já os críticos que operam com a ideia de que toda autobiografia 
não passa de uma leitura de fatos relacionados às vivências do autor trabalharão com 
a ideia de que toda autobiografia, mesmo que o personagem leve o nome do autor, 
deriva de um texto fictício. Essa problematização sobre biografia/ficção em Roberto 
Arlt sempre nos inquietou por diversos motivos, não pela falta de uma certeza que 
nos reconforte sobre a relação vida/obra, mas pela pouca ênfase de um pensamento, 
na bibliografia crítica sobre Arlt, que trabalhe com a tensão entre esses dois termos 
em sua literatura. De acordó com  Roberto Ferro: 

 
Paul de Man desestabiliza la concepción de que la autobiografía 
depende de un referente como una fotografía depende del modelo; es 
decir, transforma el presupuesto de que la vida produce la 
autobiografía, como una causa produce determinadas consecuencias, 
para señalar que la ilusión referencial, y no el referente, es una 
consecuencia de la figuración textual; desde esta perspectiva la 
distinción entre ficción y autobiografía no es una polaridad, sino un 
indecidible. La autobiografía para Paul de Man no es una forma 
genérica, sino una figura de lectura; el momento autobiográfico tiene 
lugar como una alineación entre los dos sujetos implicados en el 
proceso de lectura, en el cual se determinan mutuamente por una 
sustitución reflexiva mutua. Esta estructura especular implica tanto 
diferenciación como similitud, puesto que ambos dependen de un 
intercambio sustitutivo que constituye al sujeto (Ferro 2010: 4). 

 
Ao nos depararmos com essa reflexão de Roberto Ferro sobre os estudos de 

Paul de Man e verificarmos a questão da autobiografia assim trabalhada, depois de 
diversas leituras de estudos críticos que se posicionaram entre um termo ou outro em 
suas argumentações, acreditamos que essa oposição à ideia de polaridade dos termos 
é a que pode levantar discussões menos castradoras sobre a ideia de texto 
autobiográfico em Arlt. Se observarmos o texto “Autobiografía” escrito por Roberto 
Arlt para a revista Crítica em 28 de fevereiro de 1927 e verificarmos os arquivos sobre 
o escritor constataremos que alguns dados que se referem a esse Eu assinado Roberto 
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Arlt da autobiografia coincidem com registros sobre a vida do autor. Além do nome 
próprio (Roberto Arlt) aparece a referência ao ano de nascimento, ao romance 
intitulado Los siete locos que sabemos que Arlt publicou em 1929 e as leituras de 
Dostoievsky e Flaubert, entretanto nada impede de entender esses dados como uma 
recriação literária na qual podem se dar elementos ficcionais, imaginários, míticos, 
etc. Acreditamos não ser tão simples afirmar a possibilidade de um relato 
autobiográfico, onde se possa verificar a relação entre um eu textual e um eu da 
experiência vivida, mas pensando a ideia de estrutura especular dos sujeitos 
implicados no processo de leitura da autobiografia, discutida por Roberto Ferro, essa 
é uma relação possível. Ferro, utilizando um termo proposto nos estudos de Jacques 
Derrida, afirma que a distinção entre autobiografia e ficção é um indecidível, ou seja, o 
texto é e não é autobiografia e ficção. “O indecidível não é somente a oscilação ou a 
tensão entre duas decisões. Indecidível é a experiência daquilo que, estranho, 
heterogêneo à ordem do calculável e da regra, deve, entretanto – é de dever que é 
preciso falar – entregar-se à decisão impossível, levando em conta o direito e a regra” 
(Derrida 2005: 46, grifo do autor). 

Jacques Derrida comenta que a indecidibilidade opera em uma série de signos: 
phármakon, différance, hymen, suplemento e khôra, palavras que por terem significações 
conflitantes entram em um jogo de contradição e não contradição. Para 
compreendermos melhor o conceito de indecidível, devemos recobrar a discussão 
que Derrida realiza sobre o termo phármakon em A farmácia de Platão, onde o filósofo 
utiliza como referência Fedro de Platão e retoma o mito de Thoth onde a escrita é vista 
como um phármakon, palavra de duplo sentido que pode significar tanto remédio 
quanto veneno para a memória e para a instrução. Derrida explica que: 
 

O phármakon seria uma substância, com tudo o que essa palavra possa 
conotar, no que diz respeito a sua matéria, de virtudes ocultas, de 
profundidade crítica recusando sua ambivalência à análise, preparando, 
desde então, o espaço da alquimia, se não devemos seguir mais longe 
reconhecendo-a como a própria anti-substância: o que resiste a todo 
filosofema, excedendo-o indefinidamente como não-identidade, não-
essência, não-substância, e fornecendo-lhe, por isso mesmo, a 
inesgotável adversidade de seu fundo e de sua ausência de fundo 
(Derrida 2005:  14). 

 
Outra importante crítica da obra de Roberto Arlt que também trabalha com a 

ideia de biografia em Roberto Arlt é Sylvia Saítta. No ano de 2000 Saítta publica El 
escritor en el bosque de ladrillos. Una biografía de Roberto Arlt. O livro denominado 
“ensaio biográfico” reúne muitos dados sobre a vida do escritor. Percebemos uma 
minuciosa pesquisa de arquivos onde é possível ter acesso a uma grande quantidade 
de informações sobre a vida e a obra de Roberto Arlt. Entretanto, praticamente 50 
anos depois da primeira biografia de Roberto Arlt publicada por Raul Larra, o 
discurso e a abordagem sobre a vida e os textos do escritor parecem ser quase os 
mesmos.  

Sylvia Saítta apresenta um trabalho muito mais denso que o de Raul Larra, são 
mais de 400 páginas de uma pesquisa documental bem precisa que narra 
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detalhadamente a trajetória de Roberto Arlt na literatura, no jornalismo e no teatro 
com uma minuciosa gama de detalhes, datas precisas, vivências e relatos pessoais, 
depoimentos de amigos, familiares e de outros escritores, porém que não deixa de 
compartilhar com Larra, mesmo que com mais sutileza, a leitura do texto arltiano a 
partir de sua biografia e do contexto histórico, assim como também o fez Beatriz 
Sarlo em alguns de seus estudos críticos em que menciona Roberto Arlt.  

Por exemplo, Roberto Arlt publica em 1926 um conto intitulado El gato cocido 
no jornal Mundo Argentino. Neste conto o narrador ironiza a vida familiar e os 
protagonistas são nomeados com nomes e sobrenomes muito parecidos a nomes 
próprios de pessoas do convívio familiar de Arlt, tendo alterado minimamente 
algumas letras. Sylvia Saítta afirma que isso acontece porque “Arlt hará un uso 
privado de la literatura, utilizándola como una arma de venganza personal” (Saítta 
2008: 35).  

Entretanto, acreditamos que um texto nunca será o mesmo, não tem 
identidade fixa, será sempre outro a cada leitura e estará sempre em conexão com 
outros textos. O que há em um texto é sempre uma abertura de uma nova relação 
com o leitor, não há uma mensagem singular e sim a possibilidade de relatar 
ficcionalmente a própria experiência da escrita e explorar a aventura da leitura.  

 
O processo de escritura é um vórtice insaciável que atrai para seu 
registro tudo o que se aproxima de sua força de condensação; o da 
leitura promove múltiplos deslocamentos da letra escrita tanto para 
outros textos quanto para sentimentos, ideias, experiências, que 
participam da multiplicidade dos sentidos possíveis (Ferro 2010: 25).  

 
Assim, segundo Roberto Ferro, o leitor nunca terá acesso a um sentido 

estritamente absoluto do texto, poderá apenas deslocá-lo e transformá-lo, não sem 
que haja perdas. 
 Sylvia Saítta logo no início do ensaio-biografia sobre Arlt faz o seguinte 
comentário: “Porque Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires es también una 
autobiografía ficcional, en la que Arlt narra una experiencia personal y exhibe una 
privación cultural y una ausencia de formación intelectual que legitime su literatura” 
(2008: 27). Ao afirmar que o texto é uma autobiografia ficcional na qual Arlt narra 
uma experiência pessoal, o leitor supõe que se trata de um texto de ficção onde há a 
presença do autor ficcionalizado, logo, um narrador personagem chamado Roberto 
Arlt relata uma vida (ficcional) que exibe o que a crítica chama de “uma privação 
cultural e ausência de formação intelectual”. Interpretando sob esse ponto de vista a 
leitura é pertinente, pois aponta que Arlt ficcionaliza uma experiência, sendo que 
essa construção ficcional supostamente é uma elaboração narrativa inspirada a partir 
de arquivos pessoais. O que acreditamos que não se pode afirmar é que o texto Las 
ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, ou qualquer outro texto elaborado por 
Arlt,seja simplesmente o reflexo de uma “realidade do escritor” exterior à escritura.  

O que questionamos nessa leitura é o fato de Sylvia Saítta afirmar que essa 
privação cultural e ausência de formação intelectual não irão legitimar a literatura de 
Arlt, porque afinal, o que se entende por satisfação cultural e o que é “formar-se” 
intelectualmente?  Percebe-se que nessa definição de ausência de formação cultural 
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fica subentendido que para ter acesso à cultura e “formar-se” intelectualmente na 
Buenos Aires dos anos de 1920 e 1930 seria preciso estar vinculado à tradição, ao 
conhecimento institucionalizado, aos círculos sociais dos escritores considerados 
“essencialmente portenhos” devido às suas origens não estrangeiras.  Arlt observado, 
sob essa ótica, poderia ser considerado escritor, um escritor de uma “literatura 
menor” no sentido da visão positiva discutida por Gilles Deleuze e Félix Guattari, no 
texto, Kafka por uma literatura menor, entretanto não se admite nomeá-lo intelectual se 
comparado à maioria de seus contemporâneos.  

Pensemos na palavra legitimar, derivada do latim medieval legitimo, legitimare. 
O verbo segundo o Dicionário da Real Academia Española pode significar: “1.tr. 
Convertir algo en legítimo. 2.tr. Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de 
alguien o algo conforme a las leyes. 3.tr. Hacer legítimo al hijo que no lo era”. 
Refletindo sobre o termo, perguntamos: O que a literatura debe apresentar para ser 
considerada legítima? Que finalidade teria legitimar a literatura? Seria para provar 
ou justificar uma “verdade” inerente ao texto? Provar a “qualidade” de Roberto Arlt 
enquanto escritor conforme as “leis” do circuito literário portenho? Legitimar a 
figura pública de Arlt enquanto escritor filho de imigrantes? O discurso crítico assim 
formulado sobre a produção literária de Arlt parece exigir que o texto arltiano deva 
sempre responder a algo ou a alguém, deva se justificar por apresentar determinados 
temas ou determinadas técnicas de elaboração narrativa, entretanto a literatura de 
Arlt como qualquer outra não carece de legitimação. 

Sylvia Saítta, ainda com relação a Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos 
Aires, comenta que: “Este primer texto funciona como el banco de pruebas de su 
apuesta literaria; en él, Arlt utiliza discursos ajenos, comprobando la enorme 
productividad ficcional de la apropiación y la mezcla” (Saítta 2008: 27). Em nossa 
leitura, pensamos que essa colocação se refira a uma questão de intertextualidade 
porque como coloca Noé Jitrik em Verde es toda teoría: 

 
No hay texto que no tenga relación con otros que lo preceden y que lo 
alimentan, que no forme parte de una trama; en cierto sentido, la noción 
de intertextualidad metaforiza lo propio de la cultura misma, como 
sistema o red cuyas manifestaciones singulares, por originales y 
diferentes que sean, no podrían ser entendidas fuera de esa trama, así 
esas manifestaciones revisen, cuestionen o atenten contra el curso o la 
existencia de esa misma red (Jitrik 2010: 19). 

 
 Sylvia Saítta também comenta que as Aguafuertes Porteñas são o lugar de 
exibição pública para Arlt, o espaço do qual ele pode olhar e ser visto. Segundo ela, 
Arlt sabe que por detrás do seu nome não há nada mais que um passado imigratório 
de origens não muito claras, por esse motivo, o escritor exibe com vaidade saberes e 
leituras. Saítta, parafraseando Beatriz Sarlo em Una modernidad periférica: Buenos Aires 
1920 y 1930, ainda afirma que: 

 
La exhibición de lecturas ocupa el lugar que, ni por linaje ni por 
adquisición, pueden otorgar otros títulos. Arlt escribe a partir de un 
vacío que debe ser colmado con los libros y los autores que menciona. 
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Antes de él no hay nada que autorice su texto, sino que ese vacío se 
llena con los libros que ha leído y con la exhibición de la cantidad de lo 
que escribe, como si los números pudieran traducir el valor material de 
una escritura (Sarlo 2003: 82). 
 

Que o jornal El Mundo certamente foi um espaço de que Arlt se privilegiou 
para divulgar seus textos é evidente, foi a partir dele que sua figura pública ganhou 
mais visibilidade e seus textos tiveram maior alcance. Que por detrás de seu 
sobrenome não houvesse qualquer vestígio de tradição também é inegável, 
entretanto nos perguntamos se Arlt realmente escrevia a partir de um vazio e que 
este deveria ser preenchido com os livros e autores que cita, porque se pensarmos 
que um texto nunca está sozinho, que na verdade o texto é um território em que 
temos que pensar onde colocamos esse texto para ler entre outros textos, nem Arlt e 
nem outro escritor escrevem “a partir do vazio”, mas a partir de bibliotecas. O que 
deve se pensar e redimensionar é o conceito de biblioteca que opera nas produções 
da elite intelectual e da crítica argentina nas primeiras décadas do século passado e 
que se alastra possivelmente até hoje em alguns círculos. 

Queremos refletir sobre esse tema, não no sentido de que esses outros textos se 
façam presentes em sua escrita para compensar alguma falta ou espaço em branco, 
como se fossem peças isoladas, mas em diálogo, em movimento, porque um escritor 
pode estar só, mas um texto nunca estará só. Em relação ao comentário que alguns 
críticos fizeram onde se afirma que a grande quantidade de textos que Arlt escreve é 
uma tentativa de traduzir o valor material de sua escrita, pensamos que é possível 
também desvincular essa ideia de qualquer intenção de justificar algo em relação à 
quantidade de textos que produzia, porque como sabemos, Roberto Arlt era 
jornalista e o ofício exigia que escrevesse crônicas diárias, fazendo com que a escrita 
muitas vezes cumprisse meramente com uma obrigação profissional.  

Acreditamos que essas questões não poderiam ser lidas como vaidade ou 
busca de reconhecimento, por exemplo. As referências a obras diversas podem ser 
pensadas através da perspectiva de reconstrução da biblioteca do escritor. 
Acreditamos ser de interesse pensar nas formações mais relevantes que esse tipo de 
indagação pode nos fornecer para pensar o texto, discutir quais leituras puderam ser 
mais significantes e influenciaram no projeto narrativo do escritor, a justificar se 
esses textos tinham “linhagem” ou não e se serviriam ou não para “autorizar” o 
texto. 

Normalmente esse tipo de discussão é levantada com relação a Arlt porque 
durante muito tempo se pensou a obra do escritor pelo dualismo: origem 
burguesa/origem plebeia, vida/obra, escrever bem/escrever mal. De fato, alguns 
críticos romperam com essa ideia fixa e a partir daí se poderia rastrear suas leituras, 
aquelas que melhor dialogam com seus textos, e verificar como está armada essa 
biblioteca e como ela funciona na sua máquina narrativa. Essa questão parece ser 
óbvia, seria óbvia no caso de Jorge Luis Borges, que não somente move em sua 
escrita uma vasta biblioteca quanto muitas vezes a expõe propositalmente. Em 
alguns escritores a biblioteca que acompanha seus textos, fica como que resguardada 
e nem sempre é possível uma recuperação rigorosa. Por outro lado, tal como indaga 
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Daniel Link (2011) a propósito da biblioteca de Alejandra Pizarnik, este “objeto” não 
recebeu até agora a atenção necessária: 

 
Es tan poco lo que sabemos de ese raro objeto, la biblioteca, sobre el 
cual se ha escrito mucho menos que sobre otras partes más prestigiosas 
de un archivo. ¿En qué sentido es pública o privada una biblioteca? 
¿Responde a la lógica de la colección o de la serie? ¿Reconocemos entre 
la obra y la biblioteca, por la mediación del autor, una relación de 
necesidad o de contingencia? […] ¿Cómo se abre una biblioteca 
privada? ¿Cómo se leen los libros que contiene? ¿Cómo resuena la 
biblioteca en la obra de la cual se deduce y de la que, por lo tanto, forma 
parte? En definitiva, ¿cómo y para qué usaremos esta biblioteca que 
llega hasta nosotros como un fragmento vivo de la memoria de una 
muerta? ¿Cómo reliquia, como una experiencia de videncia o como una 
historia de fantasmas? (Link 2011: 237). 

 
Sylvia Saítta ainda estabelece algumas relações entre vida e obra ao mencionar 

o tema do matrimônio em alguns romances de Arlt. Segundo ela: 
 

Si el mismo Arlt había declarado en más de una oportunidad que en Los 
siete locos escribe porque ya vivió con Carmen situaciones desgraciadas, 
con Elisabeth vivirá lo que ya escribió: Arlt, como Balder, está casado; 
Arlt, como Balder está casado, pero tiene novia; Arlt, como Balder, 
visitará todas las noches a Elisabeth, quien, como Irene, vive con su 
madre viuda con quien, Arlt como siempre, no pretende siquiera 
congeniar (Saítta 2008: 277). 

 
Acreditamos que o paralelo estabelecido pode sim ser utilizado, mas não para 

pensar o quanto de biográfico pode aparecer no texto, mas quanto do texto, se lido 
somente pelo tema, pode se assemelhar à vida, não somente a do autor, como de 
qualquer outra pessoa, essa é uma discussão que foge de certa forma do teórico e cai 
no senso comum, é um tipo de interpretação coerente para um leitor comum, um 
leigo sobre o tema, mas talvez seja menos produtiva para um crítico especializado.  

Alega-se que Roberto Arlt escreveu Los siete locos por viver situações 
desgraçadas com Carmem, sua primeira esposa, e com Elisabeth, sua segunda 
esposa, viverá o que já escreveu em El amor brujo e cai-se novamente no frágil 
esquema de discussão: quanto da vida imita a obra e quanto da obra imita a vida. É o 
mesmo caso quando Saítta compara Roberto Arlt inventor com Erdosain inventor, 
quando Arlt se dedica a produzir meias femininas que não desfiam e instala uma 
oficina com Pascual Naccarati: “como nunca, se ha casi convertido en un personaje 
de sus propias ficciones. No hay ahora tanta distancia entre un Erdosain reunido con 
la familia Espila contemplando las mil pruebas de la rosa de cobre y este Arlt, capaz 
de llenar páginas y páginas de una libreta con fórmulas químicas y razonamientos de 
física” (Saítta 2008: 289).    

Beatriz Sarlo no libro Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 
comenta que: 
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En verdad, las ficciones arltianas podrían ser leídas desde la 
perspectiva de alguien que no posee saberes prestigiosos (los de las 
lenguas extranjeras, de la literatura en sus versiones originales, de la 
cultura tradicional y letrada) y que recurre a los saberes callejeros: la 
literatura en ediciones baratas y traducciones pirateadas, la técnica 
aprendida en manuales o revistas de divulgación, los catálogos de 
aparatos y máquinas, las universidades populares, los centros de 
ocultismo. Prácticas y discursos en busca de una legitimación que, más 
que competir con los consagrados, crean su propio circuito: allí están 
los inventores populares (de los que había cientos en el período) como 
Silvio Astier, Erdosain, como el mismo Arlt, que persigue hasta su 
muerte el descubrimiento que haga posible la rosa metalizada (Sarlo 
2003: 56).  

 
Os textos de Arlt certamente podem ser lidos desde essa perspectiva, e foi esse 

tipo de leitura que predominou na maior parte dos trabalhos escritos sobre ele, some-
se ainda o paralelo Arlt, Silvio Astier e Erdosain inventores. Uma significativa parte 
de importantes e conhecidos trabalhos críticos sobre Arlt parece estar condicionada a 
procurar nos textos do escritor sempre os mesmos elementos, semelhanças entre 
texto e vida, fragmentos que se assemelham a textos de outros escritores ou que se 
repetem nos textos de Arlt no intuito de explicá-lo, atribuí-lo à pessoa do escritor e 
estereotipá-lo. O objeto de análise no texto arltiano é quase sempre sua temática e 
dificilmente seus procedimentos narrativos. Essas leituras estão pautadas de acordo 
como cada crítico posiciona-se ao perceber o ato da escrita. Roberto Ferro observa 
que: 

 
Enquanto na fala os destinatários são os outros que escutam, no 
momento da escrita o escritor é o primeiro destinatário do sentido. O 
ato de escrever fica cindido e sustentado por essa cumplicidade entre 
escrita e leitura. Com efeito, produz-se com frequência um 
deslizamento a partir desta complicação entre escrita e leitura à ideia de 
prioridade absoluta de “um querer dizer”, que lhe sopra – digo soprar 
tanto em sua acepção de “sugerir o que se deve dizer a quem não acerta 
ou o ignora” como na de “despedir ar com violência de modo tal que 
produza vento”, ademais das conotações que tem o conceito com a 
oralidade – o sentido do que lê o escritor mais além (que apesar de tudo 
reside no mesmo) de que só quedam restos, portanto, o desapossa do 
sentido original antes que comece a ler; isto é o que em geral se 
denomina inspiração (Ferro 2010: 136). 

 
Assim, acreditamos que há no decorrer da obra de Arlt alguns indicativos que 

contestam a ideia de que os textos foram concebidos pautados numa suposta 
“intenção” do escritor: intenção de vingar-se de familiares, intenção de criticar as 
esposas, de compensar saberes da elite intelectual letrada, descrever a sociedade 
argentina, entre outros. Pensamos que é difícil sustentar na análise crítica de um 
texto literário a noção de “um querer dizer”, afinal que tipos de argumentos 
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podemos sustentar, em um texto acadêmico, pautando-se na ideia de intenção do 
autor? Como falar em intenção quando se trata de arte? Segundo César Aira 
““Tentación”, “ambición”, son términos más apropiados que “intención”. Cuando 
uno se pregunta por las intenciones de un artista, es inevitable que se pierda en un 
laberinto” (1993: 4). 

Outro crítico que escreve sobre Roberto Arlt, e que também trabalha com o 
texto sob uma perspectiva biográfica, é Omar Borré. Entretanto, ele o faz de uma 
maneira um pouco diferente. Em seu livro Roberto Arlt su vida y su obra, editado pela 
primeira vez em 2000, Borré escreve uma biografia de Arlt, mas o curioso é que para 
ilustrar fatos supostamente vivenciados pelo escritor e exemplificá-los o crítico 
utiliza passagens das obras. Encontramos uma vasta pesquisa de arquivos pessoais 
onde Omar Borré traça um longo percurso sobre a vida do escritor, desde o momento 
em que seus pais imigraram para Argentina até sua morte. O ensaio-biografia de 
Sylvia Saítta é semelhante a esse livro onde também se pode observar grande riqueza 
de detalhes, menção a correspondências, passagens de depoimentos de pessoas que 
de certa forma conviveram com o escritor, além de oferecer algumas crônicas sobre 
sua morte, entre outras informações.  

Entretanto, Omar Borré em grande parte do livro fez o processo inverso a 
Sylvia Saítta, ao invés de procurar na obra semelhanças com a vida do escritor, 
ilustrou a escrita sobre sua vida com trechos da obra de Arlt. Por exemplo, o livro 
começa narrando as circunstâncias em que se deu a imigração dos pais que saíram de 
Genova para América, suas dificuldades de adaptação ao novo ambiente por causa 
da falta de dinheiro e do idioma (o pai falava alemão e a mãe, italiano), a severidade 
do pai e o nascimento dos filhos. Segundo Borré, a família tem dificuldades em 
encontrar emprego e moradia e quando Roberto Arlt completa sete anos se mudam 
do centro para Flores onde o pai aluga uma casa maior, mais barata e melhor para 
todos. Logo abaixo da descrição dessa passagem da infância de Roberto Arlt para 
ilustrar o que está sendo dito sobre a biografia, Borré coloca como citação uma longa 
passagem de Los lanzallamas onde o narrador se refere à infância de Erdosain. 

E durante o decorrer do texto Omar Borré transcreve outros fragmentos de 
textos de Arlt tais como: Los siete locos, Aguafuertes Porteñas, El jorobadito, El juguete 
rabioso, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires e outros contos e crônicas para 
ilustrar acontecimentos da vida do escritor, dessa maneira o que se narra sobre a vida 
pessoal de Arlt se mescla com sua obra. O curioso dessa inversão no modo de leitura 
é que o texto biográfico passa a se assemelhar muito a um romance, fazendo com que 
a narrativa da vida do escritor se pareça com a ficção, o que nos faz pensar na ideia 
de até que ponto o que se fala sobre a biografia de Arlt não seria “invenção”.  

Percebemos também que permeia a crítica dos anos de 1920 e 1930 sobre a 
obra de Arlt a ideia de literatura como valor. Muitos discursos são construídos 
pautados na dicotomia: boa e má literatura. A literatura de Arlt foi tratada algumas 
vezes como uma literatura deficiente, sem qualidade. Escritores contemporâneos do 
escritor não pouparam ataques a seus textos, muitas vezes em tom depreciativo, 
como o fez Julio Cortázar que escreveu o seguinte comentário na revista Panorama em 
24 de novembro de 1970: “Fíjese que hubiera sido muy fácil, por ejemplo, haber 
estado bajo la influencia de Elías Castelnuovo y Roberto Arlt y hecho así cuentitos 
que transcurrían en los cafés o en los piringundines” (Larra 1992: 35). Continhos que 
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tinham como espaço os cafés ou os “botecos”, assim foi reduzida a literatura de Arlt 
por muitos escritores e a crítica utilizou-se desse discurso tantas vezes repetido para 
abordar a obra de Arlt e fortalecer o mito “Roberto Arlt escreve mal”. Cabe ressaltar 
que Cortázar retificou essa opinião sobre a literatura de Arlt no prólogo que faz das 
obras completas do escritor na edição Carlos Lohlé de 1981. 
 Um dos primeiros escritores a se referir à literatura de Arlt em tom 
depreciativo foi Elías Castelnuovo, quando Arlt pede a ele que leia os manuscritos de 
seu primeiro romance. Após ler o texto, Castelnuovo cita Arltna redação da editora 
Claridad dizendo que o livro é impublicável. Segundo comenta Omar Borré sobre esse 
episódio, Castelnuovo diria que: 
 

En realidad, mientras estuve a cargo de esa colección, “Los Nuevos”, no 
esperaba a que los escritores noveles vinieran a buscarme. Los iba a 
buscar yo. Así sucedió con Roberto Arlt, mediante la invitación cursada 
a través de Nicolás Olivari, que lo conocía. El libro de cuentos que me 
trajo, pese a su fuerza temperamental, ofrecía innumerables fallas de 
diversa índole, empezando por la ortografía… siguiendo por la 
redacción y terminando por la unidad y coherencia del texto. Le señalé 
hasta doce palabras de una sinuosidad insultante… “Tiene que trabajar 
más. La presentación, las formas sintácticas no se ajustan a la idea que 
tiene esta colección (Borré 2000: 107). 

 
Também segundo informações de arquivo investigadas por Sylvia Saítta em 

seu ensaio-biografia, o escritor que considerava o romance El juguete rabioso desigual 
e escabroso, “había sugerido a Arlt, coincidiendo con el asesor literario de Babel, que 
se dedicara a la venta de legumbres” (Saítta 2008: 59). Castelnuovo se dirige em tom 
depreciativo não somente a Roberto Arlt, mas a todos os escritores que 
compartilhavam de uma literatura semelhante. 

No artigo Dios los cria y ellos se juntan, um julgamento direcionado à revista 
Crítica da qual Arlt fazia parte, publicado na revista Claridad nº 130 em fevereiro de 
1927, Castelnuovo escreve: “El diario del pueblo se ha convertido, en poço tiempo en 
el diario del hampa. Luego viene el señor Arlt, autor de una novela que se llama La 
vida puerca. Esta novela, según su propia declaración, la arrancó de su propia vida” 
(Saítta 2008: 61). A palavra hampa na Argentina serve para designar uma espécie de 
quadrilha de bandidos, pessoas que vivem à margem da lei. O dicionário da Real 
Academia Española apresenta a seguinte definição para o termo: “Conjunto de 
maleantes que, unidos en una especie de sociedad, cometían robos y otros delitos, y 
usaban un lenguaje particular, llamado jerigonza o germanía”.  

Essa denominação pejorativa que Castelnuovo atribui aos escritores que 
estavam à margem do campo intelectual argentino não é uma opinião isolada, a elite 
intelectual portenha à época compartilhava do mesmo posicionamento. Os escritores 
de Boedo e aqueles que apresentavam sua literatura despida da estética tradicional, 
tão presente na escrita dos argentinos de classes abastadas e famílias tradicionais de 
Florida, o grupo literário que fazia oposição a Boedo, eram considerados marginais 
não somente no sentido de localização, estar situado na margem, mas no sentido de 
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impostor, delinquente e o “delito” maior desses escritores está relacionado ao uso da 
língua.  

A influência imigratória na literatura foi muito grande, os “novos” escritores 
utilizaram em seus textos a língua utilizada pelos estrangeiros que passaram a 
ocupar os espaços tradicionais na Argentina dos anos 30. Ricardo Piglia em seu livro 
Respiración Artificial (1980) comenta que a partir do impacto imigratório a literatura 
argentina assume como uma de suas funções a de preservar e defender a pureza da 
língua nacional frente à mescla, a desordem, a desunião produzida pelos imigrantes. 
A partir desse ideal de que a literatura teria como uma de suas funções proteger a 
língua nacional da “ameaça” linguística estrangeira, surge uma forte polêmica nos 
anos de 1920 e 1930 na Argentina. A ideia de pureza da língua e pureza de 
identidade perpassa a sociedade e reflete na literatura, em questões tais como: Qual é 
o idioma dos argentinos?; O que é ser argentino?; O que é a literatura argentina?; que 
acabam disseminando juízo de valor sobre os textos produzidos pelos escritores da 
época.  

Segundo a elite intelectual, a “boa” literatura seria aquela produzida pelos 
sujeitos nascidos na Argentina e de famílias argentinas, que fizesse uso da língua sem 
estrangeirismos. Observa-se uma espécie de eugenia literária e linguística na ideia de 
uma “literatura pura”, a “boa literatura” seria aquela livre da “contaminação” 
estrangeira, porém na prática isso não aconteceu porque até mesmo Jorge Luis 
Borges, o maior representante da literatura argentina, mais ainda, um dos grandes 
nomes da literatura universal, utilizou em seus textos palavras de um léxico próprio 
das margens.   

Acreditamos que aquilo que é narrado como ficção não possa ser denominado 
como “documento” que ateste que o texto não foi construído de outra maneira 
porque o escritor é “inculto”, sem rendas e estrangeiro. Propomos desfazer a ideia de 
leitura de sentido único para o texto de Arlt no intento de explicar a disparidade de 
sua narrativa encerrando-a na ideia de classificação, porque como afirma Liliana 
Reales em A vigília da escrita: Onetti e a desconstrução, “um texto nunca será 
plenamente inteligível, remarcando a distância que separa a nossa interpretação do 
“objeto” de leitura, obrigando a entender que, em última instância, o objeto de leitura 
é a própria leitura, deslocando, assim, a pergunta sobre o que o texto quer dizer para 
o que eu quero dizer quando eu leio o que estou a ler” (Reales 2009: p. 19). 

Acreditamos que a maioria dos textos críticos que investigamos sobre a obra 
de Roberto Arlt está voltada para a própria leitura crítica do texto, para a perspectiva 
de investigação escolhida pela maioria dos críticos para ler o texto arltiano. Em 70 
anos de trabalho crítico, acreditamos que são poucos os críticos, tais como Ricardo 
Piglia, Alan Pauls, Noé Jitrik, Oscar Masotta, César Aira, que realizaram um trabalho 
de leitura crítica voltada para a problemática que envolve o ato de escrever, o narrar, 
ou qualquer outra leitura que aborde a diversidade, a maior parte deles tornou-se 
prisioneira da própria leitura. As leituras do texto arltiano pelo viés autobiográfico, 
pelos arquivos pessoais e históricos são tão repetitivas que acabam por impor um 
modo de compreensão aos textos do escritor, e ainda temos que levar em 
consideração que muitos críticos reproduzem discursos quase idênticos. 

Acreditamos que não seja tarefa fácil analisar os romances de Arlt por sua 
heterogeneidade, pela matéria com a qual Arlt constrói a sua escrita, como articula 
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esses elementos assimétricos, díspares, conectados impetuosamente uns com os 
outros. Porém, talvez seja mais difícil ainda a realização de um trabalho crítico que 
opere como seus romances, que se questione todo o tempo, que trabalhe com o jogo, 
a dúvida, o desvio, que coloque em dúvida seus próprios procedimentos 
constitutivos. De acordo com Liliana Reales: 

 
A crítica, como todo discurso, estabelece relações contratuais e não 
escapa a seu valor de câmbio que é determinado por uma complexa 
rede de interesses de uma sociedade em um tempo. Um discurso que se 
arma e se auto-desarma, se constrói e se desconstrói, perde seu valor de 
câmbio. E a crítica, que é essencialmente determinada por esse valor, 
não pode nutrir-se desse exemplo (Reales 2009: 156). 

 
O que entendemos que Liliana Reales (2009) sugere, neste caso, é que se 

“negocie” uma espécie de “contrato”, que se siga de certa maneira a ordem do 
discurso crítico que aponta problemas e atreve-se a propor soluções, entretanto sem 
trair a proposta do romance, porque na tentativa de “resolver” os problemas 
levantados, muitas vezes o crítico não os resolve ou sugere várias resoluções 
anunciando muitas vezes sua própria pobreza crítica. Acreditamos que esse olhar é 
fundamental para pensar os romances de Arlt e romper com a cristalização de 
discursos críticos que encerram a obra em soluções fáceis que operam com “certezas” 
e omissões.  

O que nos interessa pensar nessa questão é o que resta dessas leituras críticas 
que se apoiam na vida, no texto ou na relação vida e texto, que partes ausentes 
dessas leituras poderiam ser consideradas, discutidas, reformuladas, ao invés de 
ignoradas ou ocultadas. A escrita que assume a dimensão indecidível de toda crítica 
opera contra uma espécie de crítica linear que tende a homogeneizar o discurso. Em 
boa parte dos trabalhos críticos sobre Roberto Arlt observamos uma espécie de 
“fidelidade” ou “pacto teórico” na abordagem dos textos do escritor, que obedece a 
determinados temas, cronologias e referenciais teóricos. Porém, é possível verificar 
em alguns textos críticos sobre a obra de Arlt, já nos anos 50 na Argentina, um 
trabalho crítico que tende ao deslizamento entre leituras focadas no texto e na vida 
do escritor. É um movimento que inicia um processo de dissolução da 
homogeneidade crítica que até então imperava no discurso sobre a produção literária 
de Arlt. 
 
 
ROBERTO ARLT: A TORTURED WRITER? 
 
Abstract: Where can we "fit" the literature produced by Roberto Arlt within the 1920-
1940 Argentinean literary scene? How can we categorize it? How could he overcome 
the "bad writer" label? How to name a text so unequal to the literature produced in 
Argentina then? How can we read Roberto Arlt? Such questions are fundamental to 
consider the literary project of an irreverent writer, dislocated from the literary 
tradition of his time, who wrote from such a diverse library that critics may not yet 
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have managed to rebuild it. This article is an invitation to consider the literature 
produced by Roberto Arlt and its criticism. 
Keywords: Roberto Arlt; literary criticism; writing. 
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