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Biografias literárias e fontes 
materiais1

 Para a constituição de biografias literárias, a existência 
de fontes primárias é matéria fundamental para capturar a 
substancialidade passageira seja dos autores, seja das obras, seja 
dos leitores e de todo o sistema que implica a produção da noção 
de autoria. Esta supõe a construção de um sujeito histórico, 
identificado como aquele que, desde o advento do capitalismo, é 
proprietário do texto, podendo, ou não, assiná-lo com o próprio 
nome. Todavia, pelo ato da escrita e da publicação, o escritor é 
por ele transformado em outro, como parte de um complexo 
de fatores que vão além de suas intenções criativas e que cercam 
e interagem com sua vida pessoal e social, tais como a indústria 

1Este artigo reformula o publicado na revista História da Educação, da Associação 
Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação, Pelotas: FaE; 
UFPel, n. 25, maio-ago. 2008, intitulado “Memórias de formação do escritor 
Erico Verissimo no Acervo Literário de Erico Verissimo”. Vale-se também da 
palestra Fontes Materiais e a Constituição de uma Personalidade Literária, 
no evento sobre Experiências de Organização de Acervos de Personalidades, 
promovido pela Fundação Mario Covas, no dia 21 de agosto de 2008.
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cultural, a mídia e as instituições político-educacionais. Como 
salienta Regina Zilberman, 

[...] a identidade [do escritor] advém, pois, da 
reunião do texto ao conjunto de onde partiu: de um 
lado, a trajetória de um indivíduo que inclui ações, 
leituras, o ato de produção; de outro, o objeto que 
o sustenta, suporte que resulta de orientações da 
sociedade e da economia, a que escritores e público 
se subordinam (2004, p. 100). 

Desse ponto de vista, é a existência de registros pessoais 
que mais deveria merecer a atenção do pesquisador de arquivos 
literários, pois nos cadernos, nas agendas, cadernetas, nos blocos 
e fólios, assim como na correspondência, nas edições e traduções, 
na biblioteca lida, não comparece apenas a luta do escritor com as 
palavras, mas com diversas temporalidades – povoadas de pessoas, 
fatos, obras – nas quais ou contra as quais ele procura reconhecer-se 
e das quais se vale para compor seu texto. Documentos dessa ordem, 
suportes materiais não só de fixação dos momentos de atuação 
ou imobilidade do sujeito-autor, mas igualmente de seu entorno 
próximo e distante, tudo isso está disponibilizado nos arquivos e 
acervos literários. 

A elaboração de uma biografia se estende pelos campos 
da história: de uma vida, com suas vicissitudes e idiossincrasias; 
de um espaço e de um tempo, com suas miríades de eventos 
e descontinuidades; de uma sociedade ou várias, com suas 
esferas públicas e privadas. Dar conta de tal expansão requer 
limites, que podem ser o início e o fim dessa vida, mas que 
também podem ir além da existência do sujeito ou restringi-la a 
momentos mais significativos. Em todos os casos, há necessidade 
de documentação que valide a narrativa biográfica e a insira nos 
gêneros históricos. Entretanto, como qualquer ato narrativo, o 
biográfico não escapa às constrições estruturais do narrar, exige 
uma trama, um narrador com determinada perspectiva, que 
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preencha inferencial ou ficcionalmente as lacunas geradas pelo 
silêncio do passado de modo a conferir um fechamento ao texto.

As biografias literárias se especificam no conjunto do 
gênero biográfico por focalizarem a trajetória escritural de um 
sujeito-autor. Tanto podem ser autobiográficas, na voz do escritor, 
ou heterobiografadas, quando um historiador ou pesquisador 
literário empreende a tarefa, alicerçado em depoimentos, 
memórias, cartas, entrevistas e outras fontes documentais 
pertinentes. De qualquer forma, seja num caso ou no outro, o 
(auto)biógrafo tanto ficciona como registra, o que confere à sua 
narrativa um caráter híbrido, como tantos gêneros de fronteiras 
instáveis. O diferencial da biografia literária é a atenção vertida 
sobre a escrita e suas circunstâncias, sobre as obras que, circulando 
junto ao público, tornam o escritor um autor.

Na constituição de Erico Verissimo como escritor canônico 
da literatura brasileira, a cadeia de construção da autoria propiciada 
pela documentação de seu Acervo envolve uma multiplicidade de 
dados. É possível reconstruir as etapas e fatores determinantes 
da sua formação autoral com base em suas memórias, narrativas 
de viagens e depoimentos, assim como através da análise de sua 
obra ficcional. Todavia, testemunhos de própria lavra sofrem as 
injunções do esquecimento, do desgaste dos dados materiais, 
dos impulsos inconscientes que imbuem os acontecimentos de 
significações mal-entendidas. Ler a obra em busca de seu autor 
é ilusório, uma vez que a própria linguagem já estabelece uma 
distância entre o que diz e quem o diz. A investigação dos arquivos 
torna-se, assim, um dos baluartes contra a corrosão do tempo e 
do desejo, permitindo que falem as fontes primárias, ou que 
pelo menos respondam a perguntas que lhes sejam dirigidas. É o 
caso de inúmeros recortes de imprensa, suvenires, homenagens, 
fotografias, discos, pinturas, cartas e esboços existentes no Acervo 
Literário de Erico Verissimo (ALEV).
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À indagação de como Verissimo começa a surgir como 
autor de textos literários, o ALEV responde com a evidência 
de seu primeiro conto, “Chico”, publicado num jornal de Cruz 
Alta, Cruz Alta em Revista (1929), às instâncias de sua mãe, que 
convence o filho a expor-se ao público local pelo meio mais 
usado na época – a imprensa jornalística. Entretanto, em suas 
memórias, Verissimo afirma que desde os tempos de ex-colegial 
do Ginásio Cruzeiro do Sul vinha se exercitando na narrativa, 
assim como no desenho, outra de suas paixões. O ALEV não 
possui documentação desse período ginasial (não há arquivos 
no estabelecimento escolar em que foi interno, nem guardados 
do escritor de suas primeiras incursões literárias), de modo que, 
objetivamente, tornar-se autor exige uma primeira publicação 
material, a do citado conto.

Erico, nas memórias (Verissimo, 2005), informa que, 
desde criança, formara um elenco de leituras, dos bonecos de 
O Tico-Tico às aventuras de Julio Verne, e logo aos romances 
naturalistas de Eça de Queirós, que seu tio encenava em casa, 
à revista L´Illustration (1907), que o pai assinava e em que sua 
imaginação de menino navegava à solta. O ALEV comprova 
pelo menos a existência da famosa revista francesa nas mãos 
do autor (exemplar constante na residência dos Verissimos, 
não catalogado). Ademais, além das declarações de Erico, há 
sobejos testemunhos de pessoas que o conheceram em Cruz 
Alta e que atestam que sua família provinha de uma camada 
abastada da sociedade sul-rio-grandense de então, a de 
estancieiros cujos bens incluíam os culturais, como retratos a 
óleo nas paredes, bibliotecas particulares, gramofones e discos, 
e o hábito de frequentar teatros e cinemas. Nesse sentido, os 
jornais da cidade natal do escritor, existentes nos arquivos da 
imprensa gaúcha, publicam anúncios de peças teatrais, filmes e 
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concertos no período de 1900 a 1930, constituindo um cenário 
cultural que o jovem teria frequentado.

Assim, em criança, Erico criou-se num ambiente familiar 
e social que lhe propiciou o contato com obras de arte diversas, 
às quais se reunia o que não era peculiar do patriciado rural e 
que ele também revela em suas memórias: o convívio com os 
cidadãos humildes, com os peões de estância e os desgarrados 
que procuravam, na cidade de Cruz Alta, os cuidados de saúde 
da farmácia e do dispensário de seu pai, com os criados do 
casarão, em geral negros, e seus filhos, dos quais ouviu lendas, 
histórias e causos que a alta cultura não registraria. Esses dados 
aparecem em suas memórias, mas é em seus livros, em especial, 
em O tempo e o vento, que tal experiência, com os “humildes e 
ofendidos”, se transfigura na saga dos pobres Carés (Verissimo, 
2004). A obra literária torna-se, assim, também documento, 
evidência da vida sentida, de afetos que se perderiam se ela não 
lhes tivesse dado forma.

Se a fase de bonança não durou, como ele revela nas 
memórias, e o jovem ginasiano teve de deixar o colégio interno 
em Porto Alegre ante a separação dos pais e a falência da família, 
em todo o caso a nova experiência de ter de trabalhar cedo 
para ajudar a mãe o levou a conhecer outras áreas do mundo 
profissional. Nessa época, atravessou, distraidamente, como ele 
mesmo confessa em entrevistas, atividades de bancário, boticário, 
empregado de armazém, pintor de cartazes, até chegar ao 
emprego de secretário editorial da Revista do Globo na capital do 
estado (Bertaso, 2012). Para essas etapas de constituição do autor 
Erico Verissimo, o ALEV oferece depoimentos publicados por 
outrem e cartas que narram à família as vicissitudes enfrentadas.

Durante esse tempo todo, o jovem Erico continuava a ler tanto 
literatura, em grande parte francesa e norte-americana  – pode-se 
constatar, no ALEV, que Erico, com vinte anos, lia em francês 
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tanto As flores do mal, de Baudelaire (1925), quanto filosofia, de 
Voltaire (no ALEV há um volume com marcas de leitura de O 
Jardim de Epicuro, de 1907 – 13a0007-1907) a Spencer, orientado 
nessa última pelo tio João Raimundo. Escrevia seus contos e 
sketches durante o expediente, em horas roubadas ao trabalho 
que não o interessava. E os discutia com seu primo Rafael, assim 
como com o amigo que fora boticário como ele, Manoelito de 
Ornellas. Esboçava-se com isso uma rede de trocas, de ideias 
e de escritos, em que não faltavam as dificuldades da autoria 
iniciante: o temor de exposição da obra, as tentativas baldadas, 
a escuta de opiniões amistosas, a falta de interesse das casas 
editoras por textos de principiantes, a ausência de recursos para 
bancar a impressão por conta própria, o receio ante a crítica 
mais afamada. Nos cadernos de notas de Erico, conservados 
em seu Acervo Literário, encontra-se, por exemplo, uma 
novela inteira, Madrugada, inédita, que o jovem escritor não se 
animou a publicar, talvez ao perceber o caráter excessivamente 
determinista do entrecho (ALEV 01b0012-1930).

O ingresso na Revista do Globo, em 1930, como é sabido pela 
autobiografia Solo de clarineta 1 e pela biografia Um certo Henrique 
Bertaso, foi o passo decisivo para que Erico se constituísse como 
autor. Já havia publicado um conto no Correio do Povo – “A lâmpada 
mágica” (1929) – e essa circunstância o tornara conhecido 
dos escritores porto-alegrenses e do então secretário editorial, 
Mansueto Bernardi, que o aceitou ao candidatar-se ao emprego. 
Na revista, Erico aprendeu todo o mister editorial, desde aceitar 
notas de aniversário e casamento, lado a lado com artigos de 
variada qualidade de colaboradores mais ou menos reputados, 
até providenciar figuras para clichês, matéria improvisada para 
tapar buracos de diagramação e revisar provas tipográficas. A 
coleção digitalizada da Revista do Globo, constante em seu Acervo, 
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permite reconstituir os editoriais e alguns traços da atividade de 
copidesque, desenhista e “autor estrangeiro” de Verissimo. 

Sabe-se, por Um Certo Henrique Bertaso (Verissimo, 2011), 
que a experiência na revista chamou a atenção do editor para 
aquele moço trabalhador, que timidamente lhe oferecia seu 
primeiro livro de contos, dispondo-se a pagar a impressão, o 
que o então diretor da Seção Editora não permitiu. Fantoches 
saiu em 1932 e em boa parte foi devorado por um incêndio, 
mas logo Erico trouxe ao novo chefe e amigo os originais de 
Clarissa, em 1933, seu primeiro sucesso de crítica no romance, 
e deu-se início a uma carreira que até os anos 1950 manteve em 
paralelo à atividade de escritor e de editor e que é fartamente 
documentada no ALEV pelas cartas comerciais e pessoais a 
Bertaso e a Maurício Rosenblatt (ALEV 02a0010-1944), e no 
hoje perdido arquivo da Editora Globo pelos títulos que os dois 
publicaram. Editar também significou conhecer e ser admitido 
nos círculos literários da cidade, de modo que o diálogo com 
outros escritores, como Augusto Meyer ou Mario Quintana, 
também contribuiu para apurar a literatura de Verissimo, já 
que muitos de seus novos amigos eram também críticos, como 
Moysés Vellinho, o editor da revista Província de São Pedro.

Sua associação com Bertaso redundou no soerguimento 
da Seção Editora da livraria, a qual passou de impressora de 
livros encomendados para uma das mais refinadas indústrias 
editoriais do país até os anos 1970 (uma história do ponto de 
vista da direção da Casa se encontra na obra de José Otávio 
Bertaso, A Globo da Rua da Praia (Bertaso, 2012). Se a Editora 
Globo, que alcançou o status de empresa à parte da livraria em 
1956, foi uma fábrica de especialistas em edição e de sucessos 
editoriais (como confirmam seus catálogos e ex-funcionários, 
cujos testemunhos constam no ALEV), também habilitou 
o escritor Erico a aumentar sua própria produção e a fazê-la 
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circular a tal ponto que, depois da década de 1950, já não 
precisava mais trabalhar na firma e passou apenas a aconselhar 
o amigo Bertaso e a dedicar-se à sua literatura (conforme carta 
a Henrique Bertaso em 1943). 

Entrementes, o autor havia conquistado um público 
cativo, por meio de estratégias editoriais como a serialidade 
dos romances urbanos, a forma moderna, mas de fácil leitura 
(Lajolo, 1987), e a atenção a questões sociais cruciais, como as 
da sociedade burguesa capitalista, que gradualmente dominava 
o país, substituindo o antigo patriciado rural no poder, e as da 
Segunda Grande Guerra, que seus leitores viviam na carne. 
Nem sempre tais estratégias foram aceitas pela crítica, que na 
época se pautava por questões de moralidade e que encontrava 
em suas obras motivos de escândalo e de censura, ainda mais 
que se vivia num meio autoritário em que a Igreja e o Estado se 
aliavam na preservação do status quo.

Fatores que pesaram para a formação continuada do 
jovem autor foram sua primeira sessão de autógrafos em São 
Paulo, em 1940, a convite dos irmãos Saraiva, em que, para sua 
surpresa, se formou longa fila de meia quadra para que assinasse 
principalmente Olhai os lírios do campo, e as conferências na 
Sociedade Sul-Rio-Grandense, de plateia lotada (ALEV 06a0025-
1940), e na Faculdade de Direito, em que foi saudado por Antonio 
Candido (ALEV 06a0027-1940). Assim reconhecido no centro do 
país, Verissimo fez amizade com intelectuais, editores e críticos 
como Paulo Duarte, Edgard Cavalheiro, Almiro Rolmes Barbosa, 
Diaulas Riedel, José de Barros Martins, Sérgio Milliet, bem como 
com autores como Miroel Silveira, José Geraldo Vieira, Helena 
Silveira e Lygia Fagundes Telles, passando a circular num meio 
literário mais alargado do que o de Porto Alegre e sendo objeto 
de críticos mais distanciados e menos orientados por razões 
políticas ou religiosas.
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Outro ganho em sua carreira literária veio do convite do 
cônsul norte-americano em Porto Alegre para uma visita de três 
meses aos Estados Unidos sob a chancela do Departamento de 
Estado. Tratava-se de atividade do Programa de Boa Vizinhança 
de Roosevelt, e Verissimo pôde passar uma temporada naquele 
país, em 1941. Ali conheceu as cidades de Washington, 
Baltimore, Filadélfia, Nova Iorque, New Haven, Boston, Chicago, 
Nova Orleans, San Francisco, conforme a fotografia de Erico na 
calçada de sua residência nessa cidade (ALEV 06a0049-1941) e 
Hollywood. Realizou inúmeras palestras e conferências, tanto 
em universidades como em clubes de senhoras, e privou com 
autores como Thomas Mann, Aldous Huxley, Thornton Wilder, 
Somerset Maugham, Pearl S. Buck, e críticos como David Daiches 
e James Feibleman. Essa viagem está relatada em Gato preto em 
campo de neve, em diversas cartas e reportagens da Revista do Globo 
e é mostrada em várias fotografias arquivadas no Acervo.

O alargamento de horizontes para um escritor que nunca 
saíra do país se fez sentir tanto na seleção de textos que Erico 
realizava para a Globo quanto em seus romances, que adquirem 
maior densidade, como O resto é silêncio. A temporada entre os 
norte-americanos foi tão bem-sucedida que o autor foi outra 
vez convidado pelo Departamento de Estado para lá retornar, 
em 1943, como professor visitante de Literatura Brasileira na 
Universidade da Califórnia em Berkeley e no Mills College de 
Oakland. Corria a Segunda Guerra Mundial e, logo em Miami ele 
topou com os PT boats, botes lança-torpedos que combateriam 
os japoneses. Na travessia para San Francisco, conheceu o outro 
lado da América do Norte, o Sul e seus estados mais pobres, 
como Alabama e Louisiana. Revisitou Nova Orleans e cruzou o 
Texas, Novo México, Arizona, até Los Angeles, o que lhe deu 
outra dimensão do país, que a visita anterior ao Leste não lhe 
proporcionara.
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Em Berkeley, Erico viveu intensamente o ambiente 
universitário, entre colegas de diversos departamentos e 
especialidades – inclusive testemunhou de longe a criação da 
bomba atômica, num laboratório secreto para o qual dava a 
janela de sua sala de aula. Deu também sua contribuição para 
o esforço de guerra com programas de rádio, transmitidos 
para a Europa, e palestras em hospitais militares. Já em 
Oakland, saturou-se de cultura entre concertos do Quarteto de 
Budapeste e Darius Milhaud, aulas de poesia com René Bellé 
e de pintura com Fernand Léger, e palestras de Julien Green. 
Um escritor brasileiro, cujo acesso à cultura musical e artística 
se resumira a discos e gravuras no Brasil e a museus e concertos 
no Leste ianque, agora sofria uma verdadeira imersão cultural, 
convivendo com artistas e acadêmicos de alto nível e ampliando 
suas próprias concepções de mundo. 

Transferindo-se para Hollywood, entra em contato com 
o mundo do cinema, com seus magnatas e suas estrelas, onde 
conversa com Jean Renoir ou Frank Capra, torna-se intérprete 
de Villa-Lobos, ensina um texto em português para Gary 
Cooper, vê Errol Flynn filmando, penetra nos meandros da 
escrita de roteiros com o amigo Robert Nathan e o autor de 
O santo, Leslie Charteris, e o de Pacto de sangue, James Cain. 
Conhece os grandes astros do cinema da época, de James 
Stewart e Henry Fonda a Peter Lorre, de Katherine Hepburn 
e Anne Baxter a Judy Garland, mas não deixa de cumprir seus 
ciclos de conferências, que o levam ao Texas, a Oklahoma, 
ao Kansas, Missouri e a Indiana, o que suas cartas a Henrique 
Bertaso documentam sobejamente, enfatizando as plateias 
cheias (ALEV 02a0008-1943). A nova experiência, adentrando 
mais a fundo na indústria cinematográfica, igualmente afeta o 
escritor, mostrando-lhe a maquinaria por detrás das telas, ele 
que só experimentara a da indústria do livro. Tudo isso está 
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registrado em cartas e fotografias (conforme Erico e o professor 
Morley, da UCLA/Berkeley – ALEV 06a0080-1943, e Erico com 
alunas numa aula ao ar livre no Mills College – ALEV 06a0154-
1944) e em A volta do gato preto. 

Retornando ao Brasil em 1945, ele empreende o seu 
grande romance histórico, O tempo e o vento, já com o domí-
nio de técnicas narrativas musicais e cinematográficas, adquiri-
das tanto por sua produção de romances urbanos – nos quais 
a estrutura musical, os recursos cinematográficos e a descri-
ção pictórica provêm de seu gosto e sua frequência às três artes 
desde rapaz – quanto pelas novas experiências de convívio com 
músicos, pintores, escritores, cineastas e roteiristas num uni-
verso competitivo de consumo de massa, em que a universidade 
era um remanso de cultura produzida pour soi-même.

O tempo e o vento (publicado entre 1949 e 1962) consumiu 
mais de vinte anos de trabalho criativo, interrompidos pela escrita 
de narrativas de viagens, contos e uma novela, Noite (1954), bem 
como por uma estada mais longa nos Estados Unidos, dessa vez 
como diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União 
Pan-Americana, em Washington, em que residiu de 1953 a 1956. 
Depois dessa nova estada, num ambiente burocrático, de festas em 
embaixadas, viagens oficiais à América Central e do Sul e muita 
papelada diplomática (conforme fotografia no gabinete da UPA, 
ALEV 06a0197-1953), sua criatividade atingiu o nível mais baixo, 
segundo ele mesmo, conforme carta a Herbert Caro (ALEV 
02a0077-1955). Sofrendo um sério enfarte de miocárdio em 1961, 
Erico muda de clave e se dedica a nova espécie de romances, em 
que as questões políticas internacionais tomam o espaço antes 
reservado para as brasileiras. Suas viagens ao México em 1955, 
narrada no livro de mesmo título (conforme fotografia de festival 
na cidade do México, ALEV 06a0233-1955), e a Portugal em 1959 
(Ribeiro; Balbueno, 2008), deram-lhe ânimo para, com sua lente 



148

de brasileiro, compreender o homem latino-americano e estudar 
in loco as origens lusitanas do seu país e de sua própria família.

O senhor embaixador (1965) e O prisioneiro (1967) são 
reações do escritor como homem de seu tempo ao desconcerto 
do mundo nos anos 1960, época de guerras de intervenção de 
resultados catastróficos, como a do Vietnã, ou de revoluções 
sanguinárias, como a de Cuba e da República Dominicana, ou 
ainda, de duros golpes militares e ditaduras na América Latina 
e no Brasil. No período, Erico e sua esposa viajaram diversas 
vezes à Europa: em 1962, à Grécia, quando testemunhou 
perseguições da ditadura militar grega em Atenas (conforme 
fotografia, ALEV 06a0440-1962) e, em 1968, à Alemanha, onde 
realizou entrevistas e conferências graças ao sucesso de suas 
obras traduzidas pela Paul Neff, conforme carta a Maurício e 
Luiza Rosenblatt (ALEV 02a0299-1968). 

Incidente em Antares, seu último romance, de 1971, 
incorpora esse amálgama de vivências ao lastro fornecido por O 
tempo e o vento, num exercício de intratextualidade a que não falta 
a intertextualidade com o boom do realismo mágico da América 
Latina e o mosaico de gêneros que tem caracterizado o romance 
contemporâneo. Tudo isso implica muita leitura dos colegas 
norte e sul-americanos, como a Biblioteca de Erico Verissimo 
atesta, mais uma apurada visão do caminho para a barbárie que 
os anos 1970 estavam percorrendo e que hoje, no novo milênio, 
explode em novas guerras de intervenção, em conflitos religiosos 
e étnicos, em violência urbana e anomia desmedidas.

Viagens a Israel em 1969, registrada em Israel em abril, de 
que há, nos originais arquivados no Acervo, desenhos de Nazaré 
e suas colinas (ALEV 05b0034-1969), depois a diversos países da 
Europa, como Itália, Espanha, Alemanha, Holanda, França, Áus-
tria, Tchecoslováquia, Inglaterra, Suíça e Grécia, de mistura com 
breves estadas com a filha Clarissa, casada com o norte-ameri-
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cano David Jaffe e residente perto de Washington, deram a Erico 
Verissimo, nos últimos anos de sua vida, uma perspectiva mais 
aguda da sociedade e da cultura ocidentais. Percorrendo tantos 
países, suas convicções sobre o gênero humano se fortaleceram, 
percebendo que os ideais de jovem não eram equívocos, mas que 
carecia lutar incessantemente por eles. 

A diversidade de costumes dos lugares que visitou, as obras de 
arte que contemplou, as perseguições políticas que testemunhou 
(em Cruz Alta, em Porto Alegre, em Lisboa e em Atenas), os livros 
de filosofia, de psicanálise, de sociologia e de crítica e teoria literária 
que leu, o seu contato com outros escritores e com a crítica, seu 
papel de conselheiro de novos autores secundaram seu apreço, 
que vinha de longe, pelos efeitos sociais da produção cultural, pelo 
trabalho emancipatório dos artistas, pela convivência pacífica com 
a diferença, pelos homens justos, pelos militantes da paz, pelos 
valores da vida familiar em harmonia, que ele soube construir ao 
longo da vida (conforme planos pessoais em carta de Verissimo a 
Fernando Garcia, em 1974). 

A literatura de Erico Verissimo transforma em linguagem 
e em ficção o que Erico Verissimo viveu enquanto testemunha 
de seu tempo, mas igualmente erige uma imagem de autor que 
substitui a sua própria. Todavia, o cotejo entre obra e vida, no 
caso de Erico, mostra uma coerência de valores admirada por 
todos os que o conheceram. Sua literatura, porém, não se deve 
apenas a suas experiências pessoais, a seu trabalho criativo e à 
sua integridade ética. Incorpora igualmente a contribuição 
anônima de revisores, tipógrafos, impressores, homens de 
marketing, livreiros, críticos, professores, agências governamentais 
nacionais e estrangeiras, bibliotecas universitárias e nacionais, 
museus, lugares e gentes que ele contatou e eventualmente 
nem notou. Nem estaca aí: graças aos veículos de comunicação 
social, especialmente à televisão, com suas adaptações, sua obra 
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torna-se instrumento para manter seu público alerta, a fim de 
que a injustiça social, a corrupção e a violência não proliferem. 
Engloba anseios, leituras, viagens, experiências editoriais, 
diplomáticas e de ensino, obras de arte fruídas, uma intimidade 
familiar e social preservada ante os apelos do público leitor e 
as seduções da fama – mas, acima de tudo, a presença de um 
indivíduo que se fez autor consagrado por todas essas mediações, 
tornando-se, ele também, texto e livro e matéria de acervo.


