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Resumo: Neste trabalho, analisaremos os personagens da obra Aguafuertes Porteñas de acordo 

com o estilo de vida que possuem e aproximá-los dos cínicos, filósofos da Antiguidade Grega, e 

do pícaro, personagem que surgiu no Século de Ouro espanhol. Defendemos que Arlt faz uma 

homenagem ao saber popular e que seus personagens possuem um estilo de vida 

autoderminado, pautado na estética da existência, que é, segundo o filósofo Michel Foucault, 

uma proposta ético-estética da própria vida. Os resultados concluem que o estilo de vida dos 

personagens ativa o imáginario do leitor provocando experiência estética e mostrando que 

existem formas de vida além das que são impostas pela sociedade. 

Palavras-chave: Experiência estética; Imaginário; Saber popular. 

 

A obra Aguafuertes Porteñas, de Roberto Arlt, é composta por crônicas 

publicadas no jornal El Mundo entre os anos 1928 e 1933. O jornal começou a circular 

no dia 14 de maio de 1928 e tratava de temas variados de forma leve, fazendo com que 

qualquer pessoa conseguisse ler com facilidade. Arlt teve alguns problemas com a 

redação do jornal, pois, apesar de utilizar a linguagem popular, sua escrita não era 

amena e o autor escrevia de forma irônica. Arlt ganhou uma coluna diária e no ano de 

1933 publicou o livro com algumas de suas crônicas, porém não há registros dos 

critérios utilizados para a seleção dos textos.  

 Roberto Emilio Godofredo Arlt foi um dos maiores nomes da literatura latino-

americana, porém é pouco divulgado. Um dos motivos pode ser a opção do autor em 

utilizar o lunfardo, dialeto usado nos bairros pobres de Buenos Aires. Essa opção 

dificulta sua tradução, limitando, assim, sua divulgação. Outro motivo pode ser o fato 

de ele ser da mesma época de Jorge Luis Borges e Júlio Cortázar e a fama desses dois 

autores pode tê-lo opacado.  

Cada crônica da obra Aguafuertes Porteñas possui como personagem principal 

um tipo popular. Com humor e ironia, Arlt faz homenagens à cultura popular e a alguns 

tipos portenhos cujo estilo de vida desafia as normas e as convenções sociais. A 

representação se faz por temas observáveis nas ruas da cidade e por uma linguagem, 

como afirmado anteriormente, ligada ao lunfardo.  
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Seus personagens possuem um estilo de vida fora dos limites das convenções 

sociais, tornando-se automarginalizados. Seu caráter irreverente conquista os leitores 

porque estimula o riso. Prova disso é o fato de que quando as crônicas eram publicadas, 

o jornal El Mundo era vendido quase exclusivamente em razão dos escritos. Os 

personagens de Arlt, por meio do riso irreverente, mostram aos seus leitores que há 

possibilidades de vida que vão além das convenções, pois escolhem e sustentam o estilo 

de vida que, para eles, é mais prazeroso e belo. Destacaremos alguns desses 

personagens e seu estilo de vida autodeterminado, aproximando-os do do riso da 

picaresca, do Século de Ouro espanhol, e do estilo de vida dos cínicos, filósofos da 

Antiguidade Grega. Mostraremos também que o estilo de vida dos persongens provoca 

experiência estética no leitor, fazendo com que ele se simpatize com os personagens.  

Mas, por que o título aguafuertes porteñas? Para compreender precisamos, 

primeiramente, entender o que é aguafuerte. Aguafuerte é uma técnica de gravar 

desenhos utilizando uma superfície de metal com ácido. O ácido corrói a placa onde 

foram feitas marcações com uma ferramenta pontiaguda e após retirar a placa da 

substância, é feita a estampação no papel, gerando traços deformados. Já a palavra 

porteño designa aquilo que é referente a Buenos Aires e também se refere aos nascidos 

na capital portuária. Sendo assim, aguafuertes porteñas são desenhos ou gravuras da 

cidade de Buenos Aires realizados por meio da técnica aguafuerte. 

Ao dar esse título à obra, Roberto Arlt propõe descrever com acidez a capital 

portenha como se fosse gravuras com deformações. Cada crônica seria uma dessas 

gravuras e seus conteúdos, o que foi corroído, o que passa despercebido, o que quase 

ninguém vê. Os personagens, ao contrariarem as convenções, também são o que tem de 

ácido e “deformado” nas cidades. Eles subvertem as leis dos homens, assim como 

faziam os cínicos e os pícaros, como veremos mais adiante, e não aceitam fazer parte de 

nenhum grupo social.  

A forma de escrita de Arlt também é “deformada” como as gravuras das 

aguafuertes. Muitos especialistas o criticaram ao usar o lunfardo sob a alegação de que, 

como o autor possuía origem pobre e por ser filho de imigrantes, não saberia escrever 

corretamente. Porém, Arlt foi um autodidata e a escolha por esse tipo de linguagem é 

proposital, uma forma de valorizar a cultura popular da cidade. 
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Por meio das aguafuertes o autor também critica, de forma ácida, a hipocrisia da 

sociedade da época e ridiculariza aqueles que só pensam no dinheiro, na ascensão social 

e vivem de aparências. Ao contrário, Arlt valoriza os tipos que são contra as convenções 

e vivem da maneira que querem, deixando que os outros trabalhem por eles, como 

afirmado na crônica “Divertido origen de la palabra ‘squenun’”: “Y que trabajen los 

otros, como si él trajera a cuestas un cansacio enorme ya antes de nacer” (ARLT, 2005, 

p. 70). Antes de analisarmos as crônicas, abordaremos a picaresca e o cinismo para 

compreendermos o estilo de vida dos personagens da obra.  

A picaresca apareceu por primeira vez no período do Século de Ouro espanhol e 

tem como personagem principal o pícaro. Esse personagem é uma figura popular que 

vive de pequenos golpes, não está ligado a nenhuma ideologia e se move de acordo com 

suas buscas por sobrevivência e por interesses próprios. Curiosamente, conquistou um 

importante espaço na Literatura Universal em uma época em que, como afirma o crítico 

Mário González (1988), admiravam-se narrativas de heróis, cavaleiros, pastores 

apaixonados e pacatos.  

A obra El Lazarillo de Tormes é considerada a precursora do gênero. Essa é uma 

obra anônima, escrita em primeira pessoa em estilo epistolar e cuja edição conhecida 

mais antiga é de 1554. Lazarillo vive em uma sociedade organizada, com a igreja, o 

exército, a nobreza, os comerciantes, todos em seus lugares. Ele é um personagem 

pícaro e pobre, abandonado pela mãe, sendo assim, não se encaixa socialmente. Como 

um bom pícaro, é muito astuto, sabe onde buscar comida e sobrevivência e faz de tudo 

até conseguir ascensão social. No prólogo da obra, o narrador-personagem já nos dá a 

ideia de que consegue o que quer por meio da esperteza, que chama de “suerte”: 

 

Y, como desea conocer todos los detalles, he comenzado la historia 

desde el principio. Así lo sabrá todo sobre mí. Y se verá también que 

tienen más mérito las personas que consiguen algo con trabajo e 

inteligencia que las que lo consiguen con suerte (ANÓNIMO, 1996, p. 

8). 

 

Nesse trecho vemos também, que pessoas como ele são marginalizadas 

socialmente, pois afirma que pessoas com mérito são aquelas que são inteligentes e que 

conseguem algo com o fruto de seu trabalho. 

No território hispano-americano a arte de ser pícaro foi denominada viveza 

criolla, em razão da influência desse personagem no imaginário popular. Porém, desde 
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os tempos de imposição de modernidade do continente, a viveza criolla vem sendo 

reprovada e tratada como desobediências civis, na tentativa de desvalorizar essa figura 

que por vezes inspirou ideias libertárias nos tipos marginalizados.  

Em Aguafuertes Porteñas, há personagens inspirados na viveza criolla, tratada 

como legítima e libertária. De acordo com Hernández (2001), Arlt se inspira em 

personagens pícaros na criação de suas obras: 

 

El fervor revolucionario de aquél se contradice con los modelos que el 

escritor rioplatense introduce en su escrito, es decir, La vida de 

Lazarillo de Tormes, con certeza Guzmán de Alfarache e Historia de 

la vida del Buscón, llamado don Pablos, más las citas impresas y 

relativas a Nietzsche, a Rocambole, a Baudelaire y a otros modelos 

menores (HERNÁNDEZ, 2001, p. 3).  

 

Propomos, então, a leitura da obra como uma homenagem à picaresca e, portanto, 

ao saber popular. Os personagens de Aguafuertes Porteñas, assim como os pícaros, são 

automarginalizados por algum motivo e vivem na cidade de Buenos Aires. Como forma 

de resistência contra estratégias que controlam o imaginário e as sociedades nas 

microesferas por meio da normalização de condutas e da imunização das relações 

comunitárias, os personagens utilizam o recurso estético do riso. Esse recurso também é 

utilizado pelos cínicos. 

De acordo com o estudioso Henri Bergson (1978), a comicidade só é possível no 

que é propriamente humano: “Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, 

insignificante ou feia, porém jamais risível” (BERGSON, 1978, p.7). O filósofo Mikhail 

Bakhtin também afirma que o riso é próprio do ser humano: “o riso era considerado 

como o privilégio espiritual supremo do homem, inacessível às outras criaturas” 

(BAKHTIN, 1987, p. 59). Ainda segundo Bergson, todo personagem cômico é um 

“tipo”, sendo assim, os personagens de Arlt são tipos e vivem da maneira que querem, 

sem se preocuparem com a opinião das outras pessoas e com as normas impostas, assim 

como viviam os pícaros, o que estimula seu caráter irreverente e nos causa riso. O 

pesquisador define “tipo” como um personagem que possui traços gerais e coletivos, ou 

seja, os personagens que são “tipos” não possuem nomes. Eles são identificados por 

características, por exemplo, o bêbado, o malandro. 

Já o cinismo é a corrente filosófica criada por Antístenes, que era discípulo de 

Sócrates, e tem como principal representante Diógenes de Sínope. Os principais ideais 
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dos cínicos, filósofos que praticavam essa filosofia, são o desprezo pela riqueza, pelas 

honras e pelas convenções. Os cínicos possuem uma forma de vida extremamente 

marcante, articulada no princípio ilimitado e corajoso de dizer a verdade. Por essa razão, 

esses filósofos são chamados pelo filósofo francês Michel Foucault de o “homem da 

parresía”, ou seja, da fala franca, da palavra livre, da veracidade: 

 

Podemos ver que o cínico é constantemente caracterizado como o 

homem da parresía, o homem do dizer-a-verdade. Claro, o termo 

parresía não é reservado aos cínicos, não os designa constante e 

exclusivamente. Ele é encontrado designado com frequência outras 

formas de fala franca, filosófica, de palavra livre e verídica. 

(FOUCAULT, 2011, p.145) 

 

Os filósofos que praticavam o cinismo mostravam sua verdade por meio do seu 

modo vida, por essa razão é considerada uma filosofia prática. Eles não tinham apego a 

nada, não viviam com a família, não tinham residência fixa, satisfaziam-se apenas com 

o que era disponibilizado pela natureza, desprezavam a nobreza de nascimento e as 

convenções, tomavam água dos rios ou riachos e, de acordo com Foucault (2011), a 

apreciação da natureza desempenhava papel fundamental em suas vidas.  

Os cínicos praticavam a ética do mínimo não tendo outras necessidades além das 

que podiam satisfazer imediatamente, como a fome e a sede, por exemplo. Uma anedota 

de Diógenes que exemplifica a satisfação de necessidades imediatas é quando lhe 

repreenderam por comer em plena praça do mercado e ele respondeu: “Mas senti fome 

na praça do mercado” (LAÊRTIOS, 2014, p. 167). Sendo assim, para o cinismo, a 

filosofia é uma preparação para a vida e implica, antes de tudo, cuidar de si mesmo, 

censurando aqueles que se preocupam demasiado com o corpo esquecendo de sua 

essência.  

Os cínicos se autodenominavam cães e essa qualificação nos ajuda a compreender 

o modo como eles viviam. Uma das interpretações é que eles viviam, definitivamente, 

uma vida de cão, na medida em que não tinham vergonha, nem pudor, nem hipocrisia. 

Faziam em público o que só os animais ousavam fazer. Os cínicos admiravam os cães, 

pois para eles, esses animais eram despreocupados, de conduta livre e não tinham medo 

da morte nem da punição. 

 Todas essas características coincidem com diferentes personagens da obra 

Aguafuertes Porteñas, assim como também se aproximam dos pícaros, o que faz com 
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que os tipos tenham um estilo de vida autoderminado, pautado na estética da existência, 

uma proposta ético-estética da própria vida. Ética porque agrada a si e respeita o 

próximo e estética porque dá prazer, fazendo da vida uma obra bela.  

 Uma característica comum entre os pícaros, os cínicos e os tipos de Arlt é o fato 

de serem típicos das cidades. Podemos considerá-los nômades, pois nenhum deles 

possui residência fixa e vivem perambulando pelo espaço urbano em contato com todos. 

O historiador francês Michel de Certeau (1998) nos dá uma definição para cidade em 

sua obra A invenção do cotidiano: 

 

“A cidade”, à maneira de um nome próprio, oferece assim a capacidade 

de conceber e construir o espaço a partir de um número finito de 

propriedades estáveis, isoláveis e articuladas uma sobre a outra. Nesse 

lugar organizado por operações “especulativas” e classificatórias”, 

combinam-se gestão e eliminação (CERTEAU, 1998, p. 173). 

 

Sendo assim, a cidade, concepção racionalista de organização urbana, é um lugar 

organizado que classifica de acordo com as relações de poder, ou seja, aqueles que não 

se enquadram nas normas são excluídos. Certeau afirma ainda que “a linguagem do 

poder ‘se urbaniza’, mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 

compensam e se combinam fora do poder panóptico” (CERTEAU, 1998, p. 174). 

Assim, aquele que se dispõe a estar fora do poder panóptico precisa errar pelo espaço 

público. Os cínicos, os pícaros e os personagens de Arlt resistem às convenções sociais 

e ao ser considerados nômades, sua errância se torna uma forma de contrariar 

imposições de poder, pois, 

  

o caminhante transforma em outra coisa cada significante espacial. E se, 

de um lado, ele torna efetivas algumas somente das possibilidades 

fixadas pela ordem construída (vai somente por aqui, mas não por lá), 

do outro aumenta o número dos possíveis (por exemplo, criando atalhos 

e desvios) e o dos interditos (por exemplo, ele se proíbe de ir por 

caminhos considerados lícitos e obrigatórios). Seleciona, portanto 

(CERTEAU, 1998, p. 178). 

 

Na crônica “El placer de vagabundear”, temos um personagem caminhante que 

prestigia a convivência com todos os tipos de pessoas. O vagabundo é uma pessoa que 

vaga de um lugar a outro sem destino, com o gozo de viver com todos os tipos nas ruas 

das cidades, motivo pelo qual não tem casa nem trabalho fixo. Diógenes, o Cínico, 
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também não tinha residência fixa e convivia com todos os tipos das cidades. Ele tinha 

um manto que usava para dormir, carregava uma sacola para guardar alimentos, comia, 

dormia e fazia suas necessidades em qualquer lugar. A única coisa que Diógenes tinha 

era um tonel, no qual dormia.  

 O narrador inicia a crônica da seguinte maneira: “Comienzo por declarar que creo 

que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador” (ARLT, 

2005, p. 115). Nessa frase, ele afirma que não é qualquer pessoa que pode se tornar um 

vagabundo, mas somente as pessoas que são sonhadoras, ou seja, aqueles que possuem 

o poder da imaginação e que conseguem ver o mundo de uma forma diferente dos 

outros. 

Mais adiante, o narrador explica que o vagabundo consegue enxergar coisas na 

cidade que outras pessoas não enxergam: 

 

¡Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos! 

¡Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que 

pasan! ¡Cuánta canallada en otras caras! Porque hay semblantes que 

son como el mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos. 

Miradas que hacen pensar en las lluvias de fuego bíblico. Tontos que 

son un poema de imbecilidad. Granujas que merecerían una estatua 

por buscavidas. Asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del 

cristal turbio, siempre turbio, de la lechería (ARLT, 2005, p. 115). 

 

 E segue afirmando: 

 
El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólogo construye 

indigestas teorías. El papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. 

Entendámonos. Se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre 

cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escrito en la 

frente lo que piensan, como aquellos que son más cerrados que 

adoquines, muestran su pequeño secreto… el secreto que los mueve a 

través de la vida como fantoches (ARLT, p. 115). 

 

 Nos trechos acima vemos que o vagabundo ou caminhante possui, de acordo com 

o narrador, a sensibilidade de observar e admirar todos os que estão a sua volta, desde 

pessoas comuns até os assaltantes. Também valoriza os pícaros, chamados por ele de 

granujas, afirmando que estes mereciam estátuas. Vemos também que, assim como os 

cínicos, o narrador não dá valor à teoria, alegando ser indigesta.  

Ao final, o narrador faz referência a Jesus: 
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Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé 

cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo. 

Pero el día que lo aprendan serán más sabios, y más perfectos y más 

indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. Porque más de una vez he 

pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús, 

derivaba de su continua vida en la calle. Y de su comunión con los 

hombres buenos y malos, y con las mujeres honestas y también con 

las que no lo eran (ARLT, 2005, p. 116-117). 

 

Nesse trecho, o narrador afirma que o maior de todos os vagabundos, ou seja, 

caminhante, foi Jesus, pois ele vivia em comunhão com todos os tipos presentes nas 

ruas, sem fazer distinção e nem julgamentos. Podemos afirmar também que nesse trecho 

há uma crítica ao Cristianismo, pois as pessoas deveriam ser como Jesus, livres, em 

comunhão com todos os indivíduos, sem preconceitos, o que, muitas vezes, não ocorre 

com aqueles que seguem a doutrina cristã. Além disso, temos a semelhança do narrador 

com os cínicos, pois esses filósofos rejeitavam qualquer tipo de doutrina rígida, com 

normas e valorizava um estilo de vida virtuoso. Da mesma forma, o narrador valoriza o 

estilo de vida de Jesus e não a doutrina do cristianismo.  

Outro personagem de Roberto Arlt que merece destaque é o garronero, da 

crônica “El parásito jovial”. Esse personagem se aproxima tanto dos cínicos quanto dos 

pícaros por recursar-se a trabalhar. Porém, possui mais características comuns à 

picaresca pelo fato de tirar proveito das pessoas para conseguir o que deseja. 

De acordo com o narrador, não se pode confundir esse tipo com o squenum e nem 

com o que se tira a muerto. O tipo squenum não trabalha, não esconde sua condição e 

vive com os vinte centavos diários que lhes são necessários sem incomodar os que estão 

ao seu redor; o tipo que se tira a muerto finge que trabalha e engana as pessoas visando 

ao benefício próprio; o garronero também não trabalha, porém “es un ser de carne y 

hueso que anima y contribuye al engrandecimiento de la economía del país haciendo 

que los otros gasten por ellos y por él.” (ARLT, 2005, p. 129). Sendo assim, esse tipo 

não trabalha, não nega sua condição e tira vantagem sobre aqueles que possuem 

dinheiro. O narrador, no trecho citado, faz uma crítica aos que trabalham em busca de 

acúmulo de riquezas e consequentemente, conforto, pois o garronero, mesmo sem 

trabalhar e sem fazer esforços, consegue ter o mesmo que os que trabalham têm, 

aproveitando-se dos trabalhadores e fazendo com que os que se preocupam com o 

dinheiro gastem por ele.  
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De acordo com o dicionário da Real Academia Española, um garronero é um 

pedigueño ou ventajista, ou seja, uma pessoa que pede com frequência e busca obter 

vantagem sem consideração com o próximo. O narrador da crônica explica ao leitor o 

surgimento desse qualificativo: 

 

Garrón, en su origen, quiso definir el asalto, luego ¡vaya a saber por 

qué misteriosas operaciones de transformación del lenguaje! (véase 

Otofried Muller: Estudios de filología), el término continuó 

ampliándose, y al individuo, que era aficionado, que daba con suma 

frecuencia ese manotón de fiera hambrienta, se le llamó “garronero”, y 

ya el garronero implicó la categoría de asaltante de comida o de mesa 

puesta (ARLT, 2005, p. 130). 

 

No trecho acima, vemos que esse tipo portenho pedigueño, busca obter vantagem 

em relação à comida, ou seja, é um tipo que não trabalha e acaba com sua fome se 

aproveitando dos que estão à sua volta. O pícaro possui a mesma característica. 

Lazarillo, por exemplo, rouba os pães que um de seus amos esconde e se aproxima do 

escudeiro por acreditar que o personagem frequenta lugares onde há boa comida.  

O narrador explica, também, como o garronero age para se aproveitar das pessoas 

sem ser repreendido: 

 
Garrón, clásico garrón. Ya explicaba Guzmanillo las arterías del 

garronero. Siempre se presentaba en las casas cuando estaban 

almorzando, y si le preguntaban si había almorzado, contestaba que sí, 

pero, al rato, añadía: 

__ Come con tanta gracia vuestra excelencia, que le hace apetecer al 

harto. 

O si no: 

__ En verdad, huele tan bien este guisado, que no probarlo sería un 

pecado (ARLT, 2005, p. 131).  

 

O garronero mente que já almoçou para não parecer um miserável, pois sabe que 

perderia o respeito, coisa que prefere evitar por ter orgulho, mas precisa alcançar seu 

objetivo, que é exatamente garantir seu almoço. Dessa maneira, recorre à astúcia, 

colocando seu interlocutor, o anfitrião, em um jogo cujo único desfecho é compartilhar 

a comida com seu convidado. O mesmo método é utilizado em outras situações, por 

exemplo, primeiro recusa um café, afirmando que não quer que a pessoa gaste dinheiro, 

mas, logo em seguida, aceita com o argumento de que é por consideração ao amigo.  
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No trecho mencionado, Guzmán de Alfarache, personagem pícaro do autor Mateo 

Alemán, é chamado carinhosamente pelo narrador de Guzmanillo. Ao comparar o 

garronero com esse personagem, o narrador nos mostra que o tipo possui características 

pícaras, fato que confirma nossas hipóteses. 

O narrador segue afirmando: 

 

Y al cabo de un tiempo el garronero se hace especialista. Su memoria 

se convierte en una interminable lista de gente que puede servirle, y en 

cuanto ve a un amigo en un café, se precipita allí, a saludarlo con 

efusividad, aunque lo haya visto una sola vez, y si le invitan, dice que 

no; si insisten, acepta, y si no insisten, agrega, al rato: 

__ Vamos a hacerle gasto… - y pide, pero pide con tal sutileza, le 

hace al mozo un gesto tan fino, tan huido, que el amigo no sabe si el 

mozo se presenta espontáneamente o lo llamó el garronero.  

Y como no paga nunca, su sistema acaba por ser aceptado por los que 

pagan, y a la gente hasta le causa gracia ese eterno parásito jovial 

(ARLT, 2005, p. 131).  

 

Vemos então que o tipo se aproxima daqueles que podem lhe proporcionar algo 

de seu interesse, assim como Lazarillo de Tormes. O tipo, como um bom pícaro, 

também usa da sua esperteza para conseguir o que deseja: boa comida sem pagar nada.  

Por fim, temos o personagem squenum que também se recusa a trabalhar, mas 

diferente do garronero, não tira proveito das pessoas, e sim, vive com o mínimo 

necessário para sua sobrevivência, assim como os cínicos. Este personagem está 

presente na crônica “Divertido origen de la palabra ‘squenum’”. De forma muito 

divertiva, o narrador explica-nos o que, para o tipo, basta para ser feliz, preocupando-se 

somente com seu bem-estar: 

 

Entre todos los de la familia que son activos y que se buscan la vida 

de mil maneras, él es el único indiferente a la riqueza, al ahorro, al 

porvenir. No le interesa ni importa nada. Lo único que pide es que no 

lo molesten, y lo único que desea son los cuarenta centavos diarios, 

veinte para los cigarrillos y otros veinte para tomar el café en el bar 

donde una orquesta típica le hace soñar horas y horas atornillado a la 

mesa (ARLT, 2005, p. 70).  
 

 Nesse trecho, vemos que o personagem não se preocupa com dinheiro e 

economias e por essa razão não vê a necessidade de trabalhar. Essa opção vai contra 

uma convenção social, pois espera-se que um homem trabalhe e consiga sustentar sua 

família, mas o squenum é indiferente a isso. Vemos também que o squenum não se 
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preocupa com o futuro, mas, sim, com o presente, ignorando mais uma convenção, pois, 

de acordo com as imposições sociais, é necessário pensar no futuro e estar preparado 

para qualquer situação, o que inclui situação financeira e até a morte. Para o squenum, o 

básico basta para sobreviver, o que no seu caso são quarenta centavos diários para o 

café e o cigarro, ou seja, ele vive do mínimo necessário para sua sobrevivência e seu 

prazer. Quando o narrador afirma lo único que pide es que no lo molesten temos um 

exemplo da estética da existência, pois o tipo pratica a ética, ou seja, vive como quer 

sem incomodar o outro e com a condição de que tampouco o outro o incomode. 

Ademais, pratica a estética, pois vive da maneira que é bela e prazerosa para ele. 

Diante do exposto, concluímos que Arlt valoriza o saber popular e utiliza da 

picaresca e do cinismo para construir seus personagens, visto que o pícaro e os cínicos 

optavam por viver à margem da sociedade assim como os protagonistas. Arlt faz, 

portanto, uma homenagem aos povos que vivem à margem, destacando-os em suas 

crônicas e mostrando que existem outras formas de vida possíveis, além da que é 

imposta. Além disso, o autor valoriza o imaginário, pois seus tipos sonham tomando sol 

nas portas dos cafés ou quando estão vagando pelas ruas. Também ativa o imaginário do 

leitor fazendo com que ele se identifique e se coloque no lugar de “un pueblo que 

impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia” (ARLT, 2005, p. 

163) e vivencie as situações por meio da experiência estética.  
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