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INTRODUÇÃO 
 
“Pela significação, o alegorista quer conhecer as coisas 
criadas, e, através do conhecimento, salvá-las das 
vicissitudes da história-destino” (ROUANET, 1984, p. 41). 
 
 

 Chico Buarque,  cantor e compositor da Música Popular Brasileira, desde criança, 

cultiva o hábito de desenhar cidades, esboços de civilizações, para as quais inventa línguas e 

cria personagens. “Chico é todo ele palavra. Esse o seu reino, sua mátria.” (FREI BETTO, 2004, 

p. 53). Antes de lançar-se como escritor, compôs um poema-canção metalinguístico, intitulado 

“Uma palavra” (1989), que sintetiza a sua paixão pelo mundo das letras, dos signos, além do 

jogo da linguagem próprio do ofício do poeta:  

  
Palavra prima 
Uma palavra só, a crua palavra 
Que quer dizer 
Tudo 
Anterior ao entendimento, palavra 
Palavra viva 
Palavra com temperatura, palavra 
Que se produz 
Muda 
Feita de luz mais que de vento, palavra 
Palavra dócil 
Palavra d’água pra qualquer moldura 
Que acomoda em balde, em verso, em mágoa 
Qualquer feição de se manter palavra 
Palavra minha 
Matéria, minha criatura, palavra 
Que me conduz 
 Mudo 
E que me escreve desatento, palavra 
Talvez à noite 
Quase-palavra que de nós  murmura 
Que ela mistura as letras, que eu invento 
Outras pronúncias do prazer, palavra 
Palavra boa 
Não de fazer literatura, palavra 
Mas de habitar 
Fundo 
O coração do pensamento, palavra  

      (BUARQUE, 2006, p. 397). 

 

Modesto, o poeta afirma, na sua poesia, a impossibilidade de a palavra servir à 

literatura. Uma ironia própria da escritura de Chico Buarque, que afirma uma coisa querendo 

dizer outra, num procedimento alegórico característico. O tempo mostrou o avesso. A obra 

ficcional do escritor, composta  de quatro romances, já galgou prêmios, público e avaliação 
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positiva da crítica. Declarações da imprensa1 afirmam que, em setembro próximo, será 

lançado o quinto romance do autor. Segundo Regina Zappa, desde o lançamento de Estorvo, 

Chico Buarque “vive ciclos criativos musicais e literários, e é preciso que cada um se esgote 

para que o outro possa surgir.” (ZAPPA, 2011, p. 400). Portanto, os dois coexistem, mas não 

convivem. Contudo, por toda a sua obra musical, teatral e literária, Chico Buarque é um 

artista em quatro dimensões: compositor, intérprete, dramaturgo e escritor.  

O poema “Uma palavra” é a porta que se abre à leitura da ficção do escritor, composta 

pelos romances Estorvo (1991), Benjamim (1995), Budapeste (2003) e Leite Derramado 

(2009), corpus desta tese, que tem por título Imagem, memória e alegoria na ficção de Chico 

Buarque, uma vez que objetiva desenvolver a análise das obras à luz da filosofia estético-

histórica e alegórica de Walter Benjamin e demais referenciais que complementam este 

mesmo viés.  

A palavra “alegoria”, etimologicamente, deriva do grego  allos, outro, e agoreuein, que 

significa falar na ágora. Significa, literalmente, “dizer o outro”, ou “remeter a outro nível de 

significação: dizer uma coisa para significar outra.” (ROUANET, In: BENJAMIN, 1984, p. 

37).  A alegoria denuncia a falta de uma fundamentação segura quanto ao processo de 

significação, a impossibilidade de se obter sentido na imagem do presente, pois este é 

inapreensível e só pode ser reconstruído por um processo de sucessão sequencial de 

momentos.  

Walter Benjamin dedicou-se ao estudo do drama barroco e nele encontrou a alegoria, 

cuja essência é a história como o Barroco a concebia, ou seja, a história-destino que se ordena 

em torno da figura da morte: a verdade última da vida. Segundo o autor, o sentido de uma 

obra de arte é inatingível, por ser sempre outro, distinto daquele oferecido pela interpretação 

simbólica. O filósofo defende a alegoria como uma possibilidade de se entender a 

modernidade e a considera não apenas um modo de ilustração de imagens, mas, sobretudo, 

uma forma de expressão, assim como a linguagem e a escrita. Para Benjamin, a alegoria é 

écriture. A linguagem alegórica é ambígua e essencialmente melancólica, resultante da 

consciência da perda e da transitoriedade das coisas; cabe ao alegorista escavar as ruínas, os 

fragmentos e deles extrair um significado, ressuscitar seus mortos. 

Este suporte teórico é o fio condutor desta leitura dos romances de Chico Buarque, que 

pretende observar, escavar as histórias de ruínas dos protagonistas, analisar os sujeitos 
                                                 
1 O correspondente em Paris de O Globo, Fernando Eichenberg, anunciou no artigo “Uma ceia em petit comitê”, 
que Chico Buarque estaria finalizando seu próximo romance que já nasceu com título, mas falta costurar o final. 
“Chico começou a escrever a história em setembro de 2012, e pretende entregar os originais à Companhia das 
Letras, em setembro próximo, para publicação ainda neste ano. (EINCHENBERG, 2014, p.1). 
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fragmentados, com identidades à deriva, melancólicos e inadaptados ao mundo globalizado, 

midiático, capitalista e violento da contemporaneidade. É nesse sentido que se depara com o 

objetivo principal desta pesquisa: analisar a crise do sujeito, da família, da história e da escrita 

na obra de Chico Buarque. O presente trabalho enseja, ainda, observar a escrita imagética e 

cinematográfica do escritor, ressaltando a questão do olhar e da memória nas narrativas.  

O escritor acompanha a tendência da literatura contemporânea brasileira cuja temática 

focaliza o sujeito em crise de identidade,  a cidade como objeto de reflexão e imaginação 

poética. O Rio de Janeiro é o palco principal de seus romances, com exceção da capital da 

Hungria do livro Budapeste. Assim como João Gilberto Noll, Rubem Fonseca, Luiz Ruffato e 

Caio Fernando Abreu, Chico Buarque trabalha em seus romances aspectos desagregadores da 

vida na metrópole e seus efeitos sobre os processos de subjetivação e formas de convívio 

social. 

Os romances têm como protagonistas homens urbanos e representantes da burguesia 

carioca, a exemplo do artista de Estorvo, o ex-modelo fotográfico de Benjamim, o ghost 

writer José Costa/ Zsoze Kósta de Budapeste e o centenário ex-aristocrata de Leite 

derramado. Todos são personagens peregrinos, perdidos em labirintos, sem identidade, ou 

com falsas identidades, desmemoriados e marcados pelo mundo da imagem e do poder 

capitalista. Cada um deles pontua, em suas trajetórias, a temática romanesca contemporânea: 

o sujeito sem afeto, sem família, sufocado pela violência ou pelas drogas, em crise consigo 

mesmo e com o mundo. Histórias em sintonia com a desconstrução das verdades e com a 

dissolução das velhas identidades pautadas em paradigmas de classe, gênero, etnia e 

nacionalidade que, antes, propiciavam a estabilidade do mundo social. Atualmente, ao 

contrário, a sociedade gera ambiguidades e sujeitos despersonalizados, prontos para assumir 

outras personalidades, transubstanciando-se em outros, vivenciando uma crise de identidade. 

O simbolismo dos romances de Chico Buarque propicia a entrada em um mundo 

labiríntico de palavras, de signos, de imagens e de alegorias permeadas por sua ficção 

ondulante e enigmática. Linguagem, corpo, cotidiano e sonho se dissolvem nos romances. 

Chico Buarque “esculpe em ferro bruto”, “arma o jogo de espelhos”, cria a trapaça na 

escritura ambígua e deixa o leitor “mergulhado num oceano polissêmico. Sua antimensagem é 

um convite ao mais profundo do nosso ser, lá onde se cala e a intuição passeia de mãos dadas 

com sua irmã gêmea – a inteligência.” (FREI BETTO, 2004, p. 53). A mentira,  as ilusões, as 

falsificações são atributos fundamentais da sua literatura. Seus romances são tensos, 

angustiantes, nebulosos, que causam desconforto à medida que se penetra no seu universo 

turbulento e sufocante.   
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“Independente de se gostar ou não dos meandros obscuros e enigmáticos” (RIBEIRO, 

2004, p. 63) dos textos do escritor, o leitor se depara com a concisão da prosa, sublinhada por 

um  humor satírico, demarcado por seu estilo que privilegia o visual, o memorial e o circular; 

das buscas pessoais e do sujeito em crise; do movimento contínuo dos tempos e da presença 

constante da morte na narrativa.  

Tendo por base os parâmetros até agora apresentados, o primeiro capítulo desta tese 

discute os sentidos da alegoria compreendida como figura de linguagem e seus dois 

procedimentos: o retórico e o interpretativo desde a Antiguidade – a alegoria dos poetas e a 

dos teólogos, respectivamente, para depois delinear sua caracterização no Renascimento. Em 

seguida, mergulha-se na concepção da alegoria barroca, desenvolvida por Walter Benjamin 

em seus textos, sobretudo no livro-tese Origem do drama barroco alemão (1984); e, por 

último, na alegoria moderna, cuja figura paradigmática é o poeta Charles Baudelaire.  

Observa-se a visão ousada e moderna do crítico com sua proposta teórica - a revalorização da 

alegoria, em detrimento da representação simbólica e o resgate do drama barroco -, 

contrariando os princípios da crítica tradicional da academia berlinense. Nos estudos sobre a 

Paris do século XIX,  que resultaram no célebre texto das Passagens, vislumbra-se a análise 

arguta e minuciosa do crítico Walter Benjamin e sua identificação com a poética de choque de 

Charles Baudelaire.  

No segundo capítulo, dedica-se à dupla criação artística de Chico Buarque: a música e a 

literatura e à fortuna crítica do escritor, em que estão reunidas as avaliações de especialistas 

sobre a obra ficcional do autor e o seu estilo;  a  recepção crítica no país e no exterior dos 

romances e, em seguida, a posição de Chico Buarque hoje. São citadas as principais 

influências na sua escrita inicial, além dos aspectos narrativos da literatura contemporânea 

brasileira presentes em suas obras,  a exemplo da temática da cidade  do Rio de Janeiro como 

objeto de reflexão e imaginação poética.  

No terceiro capítulo, analisa-se o primeiro romance, Estorvo, cuja narrativa é tensa e 

realizada num ritmo galopante. O leitor acompanha a peregrinação alucinada de um sujeito-

anônimo, um artista em busca de algo, talvez a identidade perdida. No capítulo, a melancolia 

será traduzida na passividade do personagem, que vaga por descaminhos, levado pela 

situação, sem vontade própria. Paranoia, delírio, desequilíbrio, incertezas e contradições 

compõem o narrar do protagonista, compondo um mundo do sujeito, do espaço e da história à 

deriva – uma imagem alegórica do grande vazio da contemporaneidade.  

No quarto capítulo, faz-se a análise do livro Benjamim na perspectiva de um texto-

fílmico, que retrata a história de decadência do ex-modelo fotográfico, Benjamim Zambraia, 
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sem chances na sociedade do espetáculo, completamente inadaptado ao presente, 

sobrevivendo de recordações de um tempo perdido. O diálogo com a história brasileira em 

tempos de repressão ecoa no texto. O viés alegórico é destacado através da apatia, da 

melancolia que resultam a vida desse personagem, cuja saída é a morte.  

No quinto capítulo, focaliza-se o romance Budapeste, no qual é encenada a temática 

antiga do duplo, através da história do ghost writer José Costa/Zsoze Kósta. Observa-se, na 

obra, o dilema do protagonista entre ser e não ser o autor de textos e  a eterna sensação de 

estrangeiro que se instala no seu viver no Rio de Janeiro ou em Budapeste. Nas constantes 

viagens realizadas pelo protagonista, vislumbra-se o duplo alegórico pela divisão do 

protagonista entre dois países, duas línguas, dois livros e duas mulheres. A falsificação é a 

tônica do romance, marcado por um texto irônico e de humor singular. A escrita e a mulher 

desempenham papéis de objeto de desejo do escritor fantasmal.  

No sexto capítulo, o foco da leitura alegórica é a história de ruínas do centenário Eulálio 

de Assumpção de Leite derramado, que oscila entre dois mundos: o passado de nobreza e o 

presente de ruínas. Observa-se a construção/desconstrução da escrita da memória no romance 

a partir da narração dúbia, confusa e delirante do velho protagonista, internado à força pela 

filha no exílio hospitalar. A partir das reminiscências do moribundo  e sob um viés sarcástico, 

o leitor revisita diversos momentos históricos do país; percebe o diálogo com textos 

fundadores de uma identidade patriarcal brasileira e identifica valores culturais agregados da 

cultura portuguesa, como nobreza, etnocentrismo, racismo, religiosidade, entre outros. Eulálio 

é outro personagem em crise consigo mesmo. A perda traumática da mulher Matilde deflagra-

lhe a melancolia por um luto que não se fez,  pela incapacidade de aceitar o presente de ruínas 

de sua história, de sua família, e da sua cidade: o Rio de Janeiro violento da atualidade.  

A tese segue aberta ao diálogo com outras pesquisas sobre a obra multifacetada de 

Chico Buarque. 
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1 ALEGORIA  

 
A alegoria é a metáfora continuada como tropo de 
pensamento, e consiste na substituição do pensamento em 
causa por outro pensamento, que está ligado, numa relação 
de semelhança a esse mesmo pensamento. (LAUSBERG, 
1976, p. 283). 
 

 
Em geral, a alegoria é vista como uma figura de linguagem, sendo um dos recursos 

retóricos mais discutidos teoricamente ao longo dos tempos. Costuma ser entendida como 

uma representação concreta de uma ideia abstrata. Esse recurso reporta-se a uma história que 

joga com sentidos duplos e figurados, sem limites textuais, podendo ocorrer num simples 

poema ou em um romance inteiro.  

Segundo o E-Dicionário de Termos literários de Carlos Ceia, a alegoria significa 

representar uma coisa para dar a ideia de outra através de uma ilação moral e denomina-se 

“alegorese” o processo crítico de interpretação alegórica de um texto. A alegoria não se 

realiza necessariamente pela linguagem verbal, pode também estar representada pela pintura, 

pela escultura. A leitura alegórica descobre a estruturação profunda do texto, ou seja, um 

horizonte além do horizonte do texto.  

João Adolfo Hansen, em Alegoria: construção e interpretação da metáfora, destaca o 

emprego de procedimentos alegóricos desde a Antiguidade e distingue dois tipos de alegoria:  

uma expressiva ou retórica, “técnica metafórica de representar e personificar as abstrações” - 

a “alegoria dos poetas”, utilizada pelos poetas greco-romanos e medievais; e, outra, 

interpretativa dos textos sagrados, cristã e medieval - a “alegoria dos teólogos”.  

Um exemplo de “alegoria dos poetas” é o poema do primeiro livro das Odes, de 

Horácio, a Ode XIV – À República (Ad Rempublicam). Na obra, o poeta “desenvolve um 

lugar-comum alegórico – o da viagem por mar. Já a obra De doctrina christiana (Sobre a 

Doutrina Cristã), de Santo Agostinho explicita a “alegoria dos teólogos”, empreendida pelos 

exegetas religiosos. Enquanto a alegoria dos poetas é construtiva, criativa, uma semântica das 

palavras; a “alegoria dos teólogos” é hermenêutica, crítica, semântica de realidades. Embora 

as duas alegorias sejam simetricamente diversas, elas se complementam e são 

“essencialmente linguísticas.” (HANSEN, 1986, p. 2).  

Contudo, em muitos textos, há uma tensão ou confusão entre as duas alegorias, às vezes 

superpostas no texto, como, por exemplo, em O Apocalipse, escrito por São João Apóstolo 

por volta de 96 d.C., no final do reinado de Domiciano. Segundo Hansen, a leitura de O 

Apocalipse admite as duas interpretações: “hermeneuticamente, os significados enigmáticos 
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do texto são a figura do significado essencial por vir no fim dos tempos; retoricamente, os 

significados figurados cobrem um sentido próprio de difícil ou impossível decifração”, ou 

seja, julgado como “inconsequência” ou “incoerência” pela Retórica antiga de Quintiliano. Já 

do ponto de vista da interpretação cristã, o texto é revelação da Verdade”. (HANSEN, 1986, 

p. 5).  

A distinção fundamental entre alegoria e símbolo foi estabelecida durante o 

Romantismo, por Coleridge no Statesman’s Manual (1816) e, em especial, com Goethe e 

Schlegel. Goethe, por sua vez, distinguiu os dois procedimentos retóricos e valorizou o 

símbolo, na sua análise, por ter maior amplitude de significação. No Romantismo alemão, 

Lukács, na sua Estética, investigou o conceito de alegoria à luz de um dos paradigmas 

marxistas: a ideologia. A discussão sobre as diferenças entre símbolo e alegoria continua no 

século XX, como as reflexões de Walter Benjamin, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer 

e Paul de Man, que tentaram, de uma forma ou de outra, estabelecer a conciliação de ambos 

os conceitos, visão essa negada pelos românticos.  

Walter Benjamin, em Ursprung des deutschen Trauerspiels (Origem do drama barroco 

alemão, 1928), traz a alegoria para o campo exclusivo da estética, partindo do sentido 

etimológico do termo. Para Benjamin, a alegoria não representa as coisas tal como elas são, 

mas antes pretende apresentar uma versão de como foram ou podem ser. O crítico se afasta da 

retórica clássica e assegura que a alegoria se encontra “entre as ideias como as ruínas estão 

entre as coisas.” (BENJAMIN, 1984, p. 200).  Ela é temporal e aparece como um fragmento 

arrancado à totalidade do contexto social; o símbolo é essencialmente orgânico. O crítico 

alemão transformou seu objeto de estudo –  a alegoria – em constituinte de sua própria escrita, 

conforme será visto adiante.  

 

1.1   ALEGORIA NA CRÍTICA DE WALTER BENJAMIN 

 
“[...] alegoria não é frívola técnica de ilustração por 
imagens, mas expressão, como a linguagem e como a 
escrita.” (BENJAMIN, 1984, p. 184). 
 

 
A reflexão sobre a alegoria barroca acompanhou o escritor Walter Benjamin (1892-

1940) em seu exercício de retomada da crítica como forma (gênero). No livro Origem do 

Drama Barroco Alemão, o Trauerspielbuch, escrito entre 1923 e 1925, ele descreveu a teoria 

do alegórico. Trata-se de um livro complexo, um “tratado” composto por “mais de 500 

citações”, mas a tradução de Sérgio Paulo Rouanet ordena-o, didaticamente, em três temas: 
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“uma teoria do conhecimento, uma teoria do drama barroco e uma teoria do alegórico”, 

tornando visível o enigma do texto, sua verdade para o leitor (BENJAMIN, 1984, p. 12). Tal 

livro foi essencial para elaboração do arcabouço teórico dos pensadores da Escola de 

Frankfurt, sobretudo a obra de Theodor W. Adorno.  

De acordo com Rouanet, Origem do drama barroco alemão é considerada, entre os 

pesquisadores da atualidade, uma das obras de maior contribuição para a estética 

contemporânea, especialmente pelo olhar visionário de Walter Benjamin sobre os nossos dias. 

A obra não era uma mera peça acadêmica de pesquisa, mas tinha uma ligação profunda com 

os problemas econômicos alemães reais da época. Benjamin tentava restaurar formas 

linguísticas esquecidas como a do emblema, do ritual e, essencialmente, da alegoria para a 

compreensão dos fenômenos culturais da modernidade alemã.  O extenso livro condensa 

ainda uma série de pontos que remontam a um texto da juventude benjaminiana, redigido em 

1916, intitulado Sobre a linguagem em geral e a linguagem dos homens, que influenciaram a 

sua concepção de barroco.  

O pensador apresenta na referida obra uma série de novidades críticas e filosóficas, tais 

como: “uma reflexão sobre as ideias e as coisas, sobre o nome e a palavra, sobre a origem e a 

gênese,  sobre a filosofia e o sistema”; uma diferenciação entre o drama barroco e a tragédia 

em geral; e como núcleo central da caracterização do barroco está sua doutrina da alegoria. 

(ROUANET, 1984, p. 12)  

O crítico se propôs a desfazer o equívoco da interpretação tradicional do Barroco 

literário, expondo a distinção entre a tragédia clássica (Tragödie) e o drama barroco 

(Trauerspiel). A palavra Trauerspiel, corrente no século XVII, significava tragédia, mas, 

existia tragödie em alemão, o que já permitia a confusão, e, na tradução brasileira, meio a 

“contragosto”, Rouanet optou por “drama barroco”. Benjamin utiliza o termo Trauer de 

maneira decisiva para contrapor os dois gêneros, retoma a Poética de Aristóteles e demonstra 

a inconsistência da equiparação feita pelos críticos da época. Estes deveriam ter achado 

estranho que “Aristóteles nada dissesse sobre o luto como ressonância do trágico.” 

(BENJAMIN, 1984, p. 141).  

Embora a tragédia provoque nos espectadores o efeito catártico da piedade e do terror, 

ela de modo algum provoca o luto. Já as peças do drama barroco produzem no espectador 

“uma emoção de luto”, elas “estão mais a serviço da descrição do luto, que do sentimento de 

luto”, são “peças para enlutados.” (BENJAMIN, 1984, p. 142). Na tragédia grega as cenas se 

transformam em tribunais que, “diante de uma instância mais alta”, avaliam as ações 

humanas, portanto, diferente do drama barroco. Para Benjamin o que se passa na tragédia  
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é uma decisiva realização cósmica, como fica evidente pelo teatro e pelo fato de que 
a representação nunca se repete do mesmo modo. A comunidade se reúne para 
assistir essa realização, e para julgá-la. Enquanto na tragédia o espectador é 
interpelado e justificado pela obra, no drama barroco ela deve ser compreendida na 
perspectiva do espectador.  (BENJAMIN, 1984, p. 142). 
 
 

A palavra Trauerspiel (drama barroco), desmembrada em seus elementos constitutivos, 

significa, literalmente, “espetáculo lutuoso”. O termo Spiel tem, dentre outros significados, os 

de “espetáculo”, “jogo”, “peça” ou “encenação”;  já o termo Trauer significa luto e a dor 

decorrente desta situação – a melancolia: dor da perda que representa a morte. Assim, o 

intérprete encontra os extremos de que necessita: o Spiel,  a ilusão, o caráter fugidio e absurdo 

da vida; e Trauer, referente à tristeza dessa percepção. Em suma, a  vida é ilusão, é jogo, e a 

história, um mero espetáculo triste, o Trauerspiel. A ambivalência de significados contida na 

junção dos termos já antecipa a alegoria, que será vista adiante.  

Outro ponto distinto entre o drama barroco e a tragédia é o objeto e conteúdo próprio de 

cada um. No drama barroco é a história, como a época a compreendia, enquanto o conteúdo 

da tragédia “é o mito, a saga pré-histórica, embora trabalhada por tendências atuais.” 

(ROUANET, 1984, p. 28).  

Embora o protagonista do drama barroco como o da tragédia clássica tenha uma 

condição principesca, ela serve apenas para ilustrar a fragilidade humana. O herói trágico 

descendia de uma classe senhorial e sua morte – um sacrifício – quebra o destino demoníaco e 

anuncia a vitória sobre a ordem mítica dos deuses. A morte do herói no drama barroco não 

exprime nenhum desafio, ao contrário, é a prova da impotência ou do desamparo da criatura. 

 Assim, o drama barroco designa a tristeza humana desprovida da transcendência, ou da 

natureza sem a Graça. Tal perda de referência põe em xeque a capacidade de decisão dos 

soberanos, bem como impõe a acedia do cortesão. O monarca do drama barroco não é capaz 

de decidir. A prolixidade dos seus pensamentos faz a ação se converter em inação. Essa 

atitude contemplativa, de inércia, é a atitude do cortesão que simplesmente se adapta aos 

poderosos.  

A lei que rege esse drama é a imanência da qual nem o monarca, nem os mártires 

escapam. A imanência influencia a temática do drama barroco, excluindo histórias que 

ilustravam a história do mundo como salvação, como as peças vinculadas à Paixão de Cristo. 

Nos dramas religiosos, são expostos episódios do Velho Testamento preferencialmente. 

(ROUANET, 1984, p. 91).    
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Para Benjamin, o Trauerspiel, em sua existência empírica, é o fenômeno, e como 

“nome” é a ideia. O drama barroco só pode ser entendido pela lei da sua forma, e não pelos 

efeitos produzidos sobre o espectador. A forma do drama barroco é uma ideia - “mônada” -, 

que contém a imagem do mundo. As ideias se localizam no mundo da linguagem, na sua 

dimensão nomeadora, em contraste com sua dimensão significativa e comunicativa. Se as 

ideias são reveladas na linguagem, as obras constituem os fenômenos, desmembrados em 

extremos.  

Flávio Kothe destaca ainda que: 

a alegoria nunca foi muito valorizada nem compreendida, apesar de grandes 
pintores, por exemplo, terem dedicado seus esforços a representações alegóricas – o 
que por si só já justificaria uma maior valorização teórica. E o que decifra na 
alegoria faz entender o porquê disso. A visão de história que ela representa não se 
adéqua aos interesses das classes dominantes, pelo menos na interpretação de 
Benjamin. (KHOTE, 1978, p. 62). 
 

 

1.2  ALEGORIA BARROCA 

Como ruína, a história se fundiu sensorialmente com o 
cenário. Sob essa forma, a história não constitui um 
processo de vida eterna, mas de inevitável declínio. Com 
isso, a alegoria reconhece estar além do belo. As alegorias 
são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino 
das coisas. (BENJAMIN, 1984, p.200). 
 
 
 

Walter Benjamin concebe a alegoria numa perspectiva estética, histórica e filosófica, 

como uma expressão da convenção, como écriture de uma época de perda da transcendência e 

de decomposição do sentido que se iniciou com o Barroco. Na visão do crítico, a linguagem 

da alegoria está aberta a múltiplas interpretações. Por isso, permite entender a realidade atual: 

“[a] dialética dessa forma de expressão não é compreendida, é interpretada como 

ambivalência. Mas a ambiguidade, a multiplicidade de sentidos é o traço fundamental da 

alegoria.” (BENJAMIN, 1984, p. 198-199).  

Na concepção de Benjamin, a história-destino se ordena em torno da figura da morte. 

 Assim, a visão alegórica contempla a vida a partir da morte, ou seja, a morte é algo inerente à 

vida. Portanto, este é o princípio estruturador da alegoria, cujo esquema básico é a 

metamorfose do vivo no morto, através de sua linguagem: nas metáforas do texto, nos 

personagens que encarnam qualidades abstratas, na organização da cena.    
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Para que um objeto se transforme em significação alegórica, ele tem de ser privado 
de sua vida. A harpa morre como parte orgânica do mundo humano, para que possa 
significar o machado. O alegorista arranca o objeto do seu contexto. Mata-o. E o 
obriga a significar. (...) Para construir  a alegoria, o mundo tem de ser esquartejado. 
As ruínas e fragmentos servem para criar a alegoria. (ROUANET, 1984, p. 40).  
 
 

A concepção da história antilinear é outro ponto-chave do pensamento alegórico de 

Walter Benjamin. O crítico a considera baseada na descontinuidade, na ruptura, na catástrofe, 

e não na sucessão, simples ou dialética de fatos ou etapas. A história, segundo Benjamin, não 

deve ser vista como um fluxo contínuo de acontecimentos, mas como algo que é arrancado de 

um fluxo. (ROUANET, 1990, p.20). 

Assim, Benjamin revoluciona, ao tomar partido da história dos vencidos – uma sucessão 

de desastres -, e não a visão da história dos vencedores que se faz num quadro temporal 

“homogêneo e vazio”. Benjamin defende a história não com esse tempo, mas sim como objeto 

de uma construção, tempo impregnado de agoras (Jetzzeit). O presente não é transição, mas 

um tempo que se imobiliza. O crítico “funda um conceito do presente, como um agora, em 

que estilhaços do messiânico se infiltram”, mas o messianismo judaico e não o agostino-

hegeliano, em que é proibido prever o futuro. Interessa ao primeiro, a rememoração do 

passado, ou “liberar da história os presentes aprisionados no passado.” (ROUANET, 1990, p. 

23).  

A história alegórica vê o mundo como ruínas. Na sua busca para salvar os fragmentos e 

desenterrar os mortos ela permanece atenta à súplica dos oprimidos, contrariamente à história 

simbólica, que se faz de cega à estratégia dos opressores, dissimulando a realidade da história. 

Para Benjamin, o objeto e o conteúdo do drama barroco é a própria história feita de ruínas, ou 

seja, 

  
o Barroco é habitado pela antecipação da catástrofe, que destruirá o homem e o 
mundo, mas não é uma catástrofe messiânica, que consuma a história, e sim a do 
destino que o aniquila. (...) Não é a história humana, e sim história da natureza: 
destino. Sujeita ao destino, a vida humana é efêmera, porque é a vida do homem 
criado, do homem como criatura, como ser natural. (ROUANET, 1984, p. 35).  
 

 
Há uma distinção importante no pensamento de Benjamin que considerava o símbolo 

como signo das ideias –“autárquico, compacto, sempre igual a si mesmo”, já a alegoria 

corresponderia a “uma cópia dessas ideias – em constante progressão, acompanhando o fluxo 

do tempo, dramaticamente móvel, torrencial.” (BENJAMIN, 1984, p. 187). Benjamin não 

apresenta propriamente uma definição da alegoria ou do drama barroco. Aos poucos, o 

alegorista extrai certas características e decifra significados, numa atitude  semelhante à do 
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príncipe, que  “subjuga a criatura para salvá-la da história através do poder”, enquanto “o 

alegorista subjuga a criatura para salvá-la da história através da significação.” (KHOTE, 1978, 

p. 62).  

Assim, o crítico alegórico deve mergulhar no seu objeto de análise – o fragmento. O 

método do Trauerspielbuch não segue diretamente ao objeto, mas, antes, pelo “desvio que ele 

ascende ao seu objetivo”. Benjamin concentra seu olhar alegórico em aspectos, em detalhes 

aparentemente pouco importantes e “até excêntricos ou extravagantes. Através deles chega 

num salto ao cerne da questão.” (KHOTE, 1978, p.  61-62). 

O alegorista benjaminiano  

 
busca o particular que é extraído de suas articulações temporais para tornar-se objeto 
de saber. O instante, para durar, tem que ser extirpado de sua temporalidade própria; 
o fragmento, para funcionar como texto, precisa ser descontextualizado, como uma 
célula que precisasse ser extraída do organismo (...). O mundo se pulveriza. E nisso 
consiste sua redenção: o falso todo explode em fragmentos, e os fragmentos se 
salvam; o continuum de uma falsa história se interrompe, e os instantes se liberam; a 
danse macabre dos falsos vivos é reduzida à imobilidade, e a dança dos vivos pode 
começar. A crítica reduz o mundo a ruínas, e nelas se aninha, para evitar as falsas 
restaurações.”  (ROUANET, 1990, p. 15).  

 

1.3  MELANCOLIA 

No Trauerspielbuch, Benjamin encontra a alegoria e a figura da “Melancolia”, que dará 

feições ao “Angelus Novus” da história, cujo nome esotérico é “Agesilaus Santander”, um 

anagrama de “Der Angelus Satanas”, aquele que era o mais belo dos anjos e que depois da 

rebelião foi transformado em Satã. (KOTHE, 1978, p. 62). 

A partir do quadro de Paul Klee, Angelus Novus 2, Benjamin descreve sua visão sobre o 

tempo, a história e a alegoria na sua IX Tese.   

 
 Há um quadro de Klee, chamado ‘Angelus Novus’. Nele está representado um anjo, 
parecendo afastar-se de algo, que contempla. Seus olhos estão arregalados, sua boca 
está aberta e suas asas estão prontas para voar. O Anjo da História deve parecer 
assim. Ele tem o rosto voltado para o passado. Onde nós vemos uma sequência de 
acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que sem cessar acumula ruínas sobre 
ruínas e as arremessa ante seus pés. Ele gostaria de parar, de acordar os mortos e de 
recompor o destruído. Mas uma tempestade sopra do paraíso, entranhando-se em 
suas asas – e é tão forte que o Anjo não pode mais cerrá-las. Esta tempestade 
empurra-o incessantemente para o futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o monte 
de ruínas cresce ante ele até os céus. Aquilo que chamamos de progresso é esta 
tempestade. (BENJAMIN, 1994, p. 226). 

                                                 
2 A figura do Angelus Novus de Paul Klee, o  “Anjo da História”, conforme interpretação de Benjamin,  pode ser 
conferida no Anexo II da tese.  
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A palavra grega melanckolia, surgiu na Grécia no início do século IV A. C., da 

associação de  khôle (bile) e melas (negro), quando se acreditava que a melancolia era oriunda 

da alteração da bile negra, cuja sede era o baço,  provocando a mudança no humor da pessoa. 

Na Idade Média, a doutrina dos temperamentos da escola médica de Salermo une-se à 

doutrina dos melancólicos: a astrologia. Aos poucos, surgem reinterpretações daquela 

doutrina, iniciando um traço dialético na concepção ligada ao astro Saturno:  

 
Como a melancolia, também Saturno, esse demônio das antíteses, investe a alma por 
um lado, com preguiça e apatia, por outro com a força da inteligência e da 
contemplação; como a melancolia, ele ameaça sempre os que lhes estão sujeitos, por 
mais ilustres que sejam, com os perigos da depressão ou do êxtase delirante. 
(KHOTE, 1978, p. 65).  
 

 
Susana K. Lages, no seu livro Tradução e Melancolia, afirma que a Renascença foi o 

período áureo da melancolia. Considerada como “doença da moda,” tornou-se tema de 

estudos recorrentes e própria de artistas e de personalidades criativas: 

 
Talvez o momento da história que mais claramente incorporou e refletiu a 
melancolia em seu caráter multifacetado tenha sido a Renascença. Reinterpretada 
literária e figurativamente a partir da fonte clássica, por intermédio do 
neoplatonismo florentino, como uma afecção própria dos espíritos excepcionais, a 
melancolia tornou-se na Renascença, uma “doença da moda” e, particularmente, na 
Inglaterra elisabetana, “um topus condicionante.”(LAGES, 2007, p. 34).  
 

 
Após a “idade de ouro da melancolia”, a  melancolia vai perdendo prestígio e passa a 

ser associada à desordem do pensamento, à loucura. Surgem, então, os estudos psicanalíticos 

voltados para o luto e a melancolia, buscando desenvolver uma teoria da perda do objeto. A 

melancolia assume a forma de depressão, proveniente da perda de algo, cuja origem é 

desconhecida para o melancólico. 

No século XIX, cresce o interesse pelo estudo da melancolia e do luto por estudiosos. 

Sigmund Freud escreveu Luto e Melancolia3, texto que se tornou um cânone sobre o assunto. 

O luto e a melancolia constituem elementos-chave da análise de Benjamin e sua análise sobre 

a alegoria. Os dois textos foram escritos praticamente na mesma época, mas de forma 

independente, ou seja, sem qualquer ligação entre os seus autores.  

                                                 
3 A obra Luto e Melancolia, de Sigmund Freud foi rascunhada em 1914 e publicada, em alemão, pela primeira 
vez em 1917, e, em inglês, em 1925. Walter Benjamin esboçou seu livro Origem do drama barroco alemão, em 
1916 e a escrita se deu em 1925. 
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Benjamin faz referência ao luto, descrevendo-o fora dos termos psicanalíticos, mas 

através da própria linguagem. O processo de perda do objeto preferencial ocasiona o 

fenômeno do deslocamento do interesse do sujeito desse objeto morto para outro objeto. Ao 

substituí-lo, retribui-lhe o sentido ao mundo, não permitindo que caia no luto patológico e 

permanente a interiorização desse processo de morte - a melancolia. De acordo com 

Benjamin,  o “luto é o índice de presença da morte na vida”. Tanto o luto quanto a melancolia 

estão presentes na interpretação alegórica, mas não apenas como a dolorosa e decadente 

constatação da perda do sentido pelo desmoronar da tradição, mas pela possibilidade de um 

saber humano. O pensador alemão considera a melancolia/alegoria como um processo de 

fragmentação e desestruturação da enganosa totalidade histórica. O sujeito melancólico é 

visto como um estóico contido, um pensador, incapaz de agir, apto para desenvolver o que 

seria o cerne da atitude filosófica, o remoer das mágoas e o ruminar das ideias.  

A perspectiva alegórica e histórica de Walter Benjamin exprime à sua moda uma 

verdade, a partir de uma tenaz observação do fragmento da história e não de uma visão 

totalizadora e enganosa da tradição. Por isso, a valorização, ou o culto barroco das ruínas. 

“Sob essa forma, a história não constitui um processo de vida eterna, mas de inevitável 

declínio. Com isso, a alegoria reconhece estar além do belo. As alegorias são no reino dos 

pensamentos o que são as ruínas no reino das coisas” (BENJAMIN, 1984, p. 199-200). 

A figura angelical renascentista de Dürer, Melencolia I,4 frequentemente revisitada pelo 

filósofo, parece explicar tanto a identificação do sentimento melancólico do crítico, como a 

síntese do seu pensamento alegórico. O autor, ao expressar seu modus operandi  -  a alegoria -  

fala da melancolia, incorporando-a no seu viver, permeado de perdas, tendo um olhar 

saturnino, melancólico/alegórico sobre as coisas. 

Susana Lages afirma que “[o] tema do anjo constitui um ponto em torno do qual 

gravitará, quase que obsessivamente, o pensamento de Benjamin” e que, certamente, a 

imagem alada do anjo de Dürer, teria sido “uma de suas primeiras fontes de inspiração” 

(LAGES, 2007, p. 103). Essa obsessão pela figura do anjo foi providencial à reflexão teórica 

benjaminiana e serviu para configurar traços pessoais do caráter crítico do berlinense, como a 

melancolia, destacada por seu amigo pessoal,  Gerschom Scholem, teólogo e autor de Walter 

Benjamin e seu Anjo. Jeanne Marie Gagnebin corrobora a essencialidade da figura dos anjos 

no pensamento de Benjamim e os define como “índice da afirmação de uma perda e, em vez 

de constituir uma liberação, sinalizam algo perturbador que escapa ao nosso entendimento.” 

                                                 
4 A figura Melencolia I (1514) de Albrecht Dürer pode ser conferida no Anexo I da Tese.  
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(LAGES, 2007, p. 104). De acordo com Lages, os anjos benjaminianos não são portadores de 

boas novas, ao contrário, asseguram a dimensão da perda. O homem barroco melancólico está 

sob influência de Saturno, planeta predestinado à clarividência, à tenacidade e à meditação – o 

(Grübler) - o cismativo, ou seja, o olhar do melancólico aponta para a dialética da 

“desvalorização e da sobrevalorização do mundo” como essência barroca:  

 
O olhar saturnino do melancólico verruma, incansavelmente, o coração das coisas. 
Toda a sabedoria do melancólico vem do abismo: ela é obtida pela imersão no 
mundo das coisas criadas. Desleal para com os homens, o melancólico é leal para 
com as coisas.[...] Mas essa lealdade é fatal aos objetos. Para que eles possam 
salvar-se, têm que deixar de existir enquanto objetos. Só mortas as coisas podem 
significar. (ROUANET, 1990, p.17).  
 

 
Portanto, o pressuposto dessa imersão é a “descontextualização” do objeto que é 

arrancado de suas “conexões espácio-temporais”, tendo que morrer para ressurgir com novo 

significado. Morre para salvar-se. No início desse processo, o crítico é onipotente, mas, no 

final, ele se apaga diante do objeto, quando se dá a “salvação platônica”, ou seja, o particular 

passa a ser a totalidade. Assim, a “desestruturação crítica a que está submetido o sujeito 

melancólico, o ruminador, pode ser redentora, pois segundo o pensamento benjaminiano, o 

conhecimento advindo da destruição é como um clarão messiânico que joga luz  sobre as 

falhas  do mundo.” (SILVA, 2013, p. 18).    

As palavras de Flávio Kothe fazem uma síntese entre a alegoria e seu autor: 

 
Se thanatos impera na visão alegórica, se o mundo é rebaixado sem qualquer aceno 
aprovador, se a melancolia tristemente sacode a cabeça ante a história, se não há 
uma crença ingênua no progresso – é  porque ainda deve reluzir a fagulha de algo 
diferente.  [...] O satanismo continua preso à teologia; mas o “satanismo” levado até 
o fim redescobre o anjo que leva à luz. E anjo significa “mensageiro”. Ele é a sua 
mensagem: sua mensagem é terrena: ele é histórico, mesmo que transcenda a 
história já histórica. (1978, p. 73).    

 

 

Walter Benjamin distinguiu, portanto, dois tipos de alegoria: a “cristã”, no contexto da 

Contra-Reforma,  que se atesta no drama barroco e que nos dá a visão da finitude do homem 

na absurdidade do mundo; e a outra, a “moderna”, presente na obra de Baudelaire e colocada 

a serviço da representação da degenerescência e da alienação humanas. A primeira já foi 

apresentada em linhas gerais; a segunda, a moderna, cujo paradigma é a imagem do poeta 

francês, Charles Baudelaire, é a que se segue. 

 



27 
 

1.4  ALEGORIA MODERNA: BAUDELAIRE 

 
“Les parfums, lês couleurs e les sons se répondent” 

CHARLES BAUDELAIRE 
 

Walter Benjamin, assim como outros autores, deixou-se fascinar pela modernidade e 

projetou construir uma obra que retratasse, histórica e alegoricamente, a Paris do século XIX. 

O crítico colecionava miniaturas, de livros e brinquedos infantis, e também de citações, 

fazendo da arte de citar uma das mais altas formas da escritura. Era amante da fotografia e do 

cinema, além de estudioso e defensor de uma politização da estética do alegórico capaz de 

fazer frente à estetização da política engendrada pelo nazismo. (JOBIM E SOUZA; 

KRAMER, 2009, p. 9). 

 Assombrado pela perseguição da Gestapo, que já havia apreendido sua biblioteca no 

apartamento em Paris, Benjamin busca exilar-se nos Estados Unidos e, com ele, somente uma 

pasta que continha sua obra mais importante. Mas ao tentar atravessar a fronteira entre 

Espanha e França, em Port Bou, ele se suicidou no ano de 1940, e a pasta desapareceu. Graças 

ao amigo George Bataille, uma cópia do seu trabalho inconcluso foi resgatada e, permanece 

para a posteridade e, dessa forma, seu pensamento continua vivo na contemporaneidade.  

O crítico conheceu e viveu em algumas cidades europeias, como Berlim, Moscou, 

Copenhague, Nápoles e, principalmente, Paris. A Revolução Industrial inglesa já se 

manifestara em Londres como forma primeira da modernidade em 1750. No entanto, o 

pensador escolheu a capital francesa como cidade-palco de sua análise alegórica e moderna, 

provavelmente, pelo fascínio que Paris exercia sobre seu pensamento. Benjamin tinha 

afinidade com os artistas surrealistas franceses como Louis Aragon, e, de forma especial, com 

o poeta Charles Baudelaire.  

Benjamin também assistiu aos movimentos políticos-revolucionários que eclodiram na 

modernidade política e cultural francesas. Ao permanecer na França, o judeu-alemão ousou 

duplamente:  primeiro, pela audácia de criar um trabalho exaustivo e original, oriundo de sua 

pesquisa sobre história e modernidade, que resultou na obra hoje intitulada Passagens; 

segundo, pela coragem de permanecer na França, arriscando-se diante do avanço do nazismo 

na Europa.  

Dessa forma, Benjamin observou, com seu olhar microscópico, cada detalhe da 

metrópole moderna parisiense, ou “morada do coletivo”, como denominava. Entre outras 
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coisas, percebeu a multiplicidade e a diversidade de personagens ou figuras características da 

época como o flâneur, a prostituta, o jogador, o colecionador.  

A cidade como espaço de experiência sensorial e intelectual e local de encenação de 

conflitos sociais e de transformações econômicas, técnicas e urbanísticas foi vista por 

Benjamin como: o desenvolvimento da indústria, do comércio da moda (o fetiche das 

mercadorias) imposto pelo capitalismo; as reformas urbanísticas e o surgimento de inúmeras 

galerias comerciais (construções em ferro e vidro); o surgimento da fotografia, que 

revolucionou o mundo das artes visuais entre outros assuntos. E é também na “capital do 

mundo” na Paris oitocentista, que Benjamin encontra o personagem paradigmático da 

modernidade e da visão alegórica das ruínas – Charles Baudelaire – que afirma na sua poesia 

“Le Cygne”: “Tudo para mim torna-se alegoria.” (BAUDELAIRE, In: BENJAMIN, 2006, p. 

47). 

Walter Benjamin fez profundas análises sobre vários autores, mas, sem dúvida, foi 

sobre “o abismo sem estrelas” de Baudelaire, que Benjamin debruçou-se mais 

demoradamente, resultando “desse esforço textos admiráveis como o inacabado trabalho 

sobre as Passagens.” (CANTINHO, 2003, p.22). O projeto das Passagens [Das Passagen-

Werk], conforme Benjamin se referia, constitui um “hipertexto” com milhares de fragmentos, 

compostos de forma a expor a escrita da história e do princípio da modernidade, tendo Paris 

como cenário.  

Os fragmentos são o alicerce da obra e servem de arcabouço teórico e de material da 

construção de alguns objetivos do crítico historiador, como: a aplicabilidade do materialismo 

histórico; a compreensão da história a partir de questões concretas como “comentários da 

realidade” sobre fenômenos urbanos e sociais do século XIX; além das próprias passagens 

parisienses, lojas de departamentos,  as exposições universais, os panoramas, as ruas, o 

colecionador, o flâneur.  

O projeto inusitado dessa obra é composto de 4.342 fragmentos, citações e notas, 

coletadas por Benjamin durante 13 anos (1927-1940), na Biblioteca Nacional de Paris. Os  

chamados “Convolutes” foram  minuciosamente organizados em 36 arquivos, e agrupados a 

partir da metodologia da montagem. 

Diante da complexidade textual, como compreender os múltiplos sentidos da proposta 

de Walter Benjamin? A tarefa do pesquisador acadêmico se aguça diante dos enigmas dessa 

escrita inovadora. E ainda, como herdeiros benjaminianos, importa criar novas formas de 

texto sempre, ou desencarcerar a palavra de seu conceito - eis o grande desafio.  
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Se para o historiador materialista, a história se liga a uma construção de ruínas, a 

imagem dos fragmentos na referida obra de Walter Benjamin é correlacionada por  

Tiedemann com uma construção de uma casa, “da qual apenas demarcou-se a planta ou se 

preparou o alicerce”. O fragmento a seguir, constitui o locus classicus para a representação 

das passagens ou “arcadas”, segundo o próprio Benjamin: 

 
[...] estas passagens, uma nova descoberta do luxo industrial, são corredores 
cobertos de vidro, calçados de mármore ao longo de blocos inteiros de edifícios, 
cujos donos se juntaram para  engajar-se nesta aventura. Ao longo  de ambos os 
lados desta calçada, que recebem sua luz de cima, estão as mais elegantes lojas de 
mercadorias, para que tal arcada seja uma cidade, um mundo em miniatura. 
(BENJAMIN, 2006, p. 40). 
 
 
 

A partir deste fragmento já se configura a filosofia materialista da história que se 

concretiza neste trabalho-tarefa de Benjamin. A intenção do crítico era “levar tão a sério o 

materialismo que os próprios fenômenos históricos chegariam a falar. (BUCK-MORS, 2002, 

p. 26). A história é vista como objeto de uma construção. Em outras palavras, Benjamin 

desenvolve outra concepção de história, sendo que cada agora é o agora de um 

reconhecimento particular. Neste, a verdade está carregada a ponto de explodir com o tempo, 

ou com o continuum da história, conforme o autor expressou na tese XV.  

Assim, cabe ao historiador materialista identificar esses momentos e interromper a 

linearidade da história. Na tese XII, Benjamin afirmou enfaticamente: “o sujeito do 

conhecimento é a própria classe combatente e oprimida”, refletindo a influência marxista no 

seu pensamento. (BENJAMIN, 1994, p. 228). 

Passagens constitui também uma representação do que Benjamin entendia sobre a 

análise de uma obra, segundo sua perspectiva alegórica e da visão de seu tempo. A partir do 

jogo de fragmentos, evidencia-se a destruição de uma ilusão de completude da história e da 

incessante busca de significação da linguagem alegórica, sempre movente e fragmentária. As 

galerias ou passagens representam a imagem do progresso para os poderes político e 

econômico na capital do mundo e os fragmentos, a ideia de ruína. 

Por outro lado, o título - Passagens - já indicia a ideia de movimento, de que todo 

sentido é travessia, transposições de limites, de mudanças - uma forma alegórica da passagem 

entre o antigo e o novo -, com a implantação do processo da modernidade imposto a Paris do 

século XIX. Não apenas a vida, os hábitos e os significados são outros, conforme a proposta 

da hermenêutica alegórica. 
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Em Benjamin, a teoria retoma seu sentido etimológico, em grego, de theorein, 

“contemplar”, ver. Seu projeto e método de trabalho executam uma dupla virada do saber: 

uma linguística e outra visual. Portanto, sua intuição intelectual oscila entre o verbal e o 

imagético, pensando filosoficamente a partir dos extremos. “Nestes extremos o movimento 

estanca, o tempo paralisa semelhante ao ato da fotografia, ou de um close-up de um filme para 

revelar novas facetas.” (SELIGMANN-SILVA, 2009, p. 59). 

Susana Lages, em Walter Benjamin, tradutor de Baudelaire, comenta que a obra do 

crítico propõe “tarefas que implicam passagens e ultrapassagens de limites (das fronteiras da 

filosofia tradicional, do fenômeno para a ideia, do original para a tradução, com a 

incorporação dos primeiros termos, sua subsunção aos segundos termos, que a  eles se 

seguem)”. O pensamento do filósofo situa-se entre o sensível e o cognoscível, o âmbito 

fenomenal e o ideativo, o teológico e o profano, origem e meta, original e tradução. (LAGES, 

2013, p. 2). 

Portanto, o trabalho de um leitor/tradutor remonta ao texto original e realiza uma leitura 

rememorativa. Toda tradução deve realizar uma “diabólica operação de esquecimento do 

texto original”, tornando-se um “testemunho diferido.” (LAGES, 2013, p. 2). 

Benjamin escava a história a contrapelo, permitindo o vislumbrar alegórico de outra 

narrativa, distinta da narrativa oficial e hegemônica. A história alegórica de Benjamin vê o 

mundo como ruínas e, para salvar os fragmentos e desenterrar os mortos, ela permanece 

atenta à súplica dos oprimidos. A tarefa do crítico, semelhante ao do historiador alegórico, 

deve aceitar a obra de arte como fragmento para fazer cintilar o seu conteúdo de verdade. O 

papel do alegorista é semelhante ao do arqueólogo que busca nas escavações das ruínas do 

passado a verdade histórica. (BENJAMIN, 1984, 204). 

A experiência moderna, entendida como experiência do choque (Chockerlebnis), ou 

seja, o lamento de uma experiência arruinada e em crise perpassa por toda a obra do crítico 

como objeto de sua análise. Benjamin desenvolve uma “dialética do olhar”, investigando os 

estilhaços da cultura de massa e, propõe aceitar a verdade filosófica sob os escombros da 

história da modernidade.5   

No estudo sobre a Paris do século XIX, Benjamim encontra a figura paradigmática da 

modernidade o poeta Charles Baudelaire. Em Les Fleurs Du Mal (1857), o poeta francês 

reúne uma série de motivos que lhes são caros como: a queda; a expulsão do paraíso; o amor, 

                                                 
5 Informações extraídas do artigo de Vanessa Madrona Moreira Salles, “A metrópole moderna, o olhar 
surrealista: considerações benjaminianas”. Disponível em: < www.revisps.uerj.br/v.11 n.1/artigos pdf/ >. Acesso 
em 27 abr. 2013.  
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o erotismo;  a decadência;  o tempo; o exílio; o tédio e a morte. O poeta indicou o preço da 

Modernidade - a destruição da aura. Lançou seu olhar alegórico e heroico contra a visão 

moderna do homem (as experiências do flâneur, do jogador e do colecionador).  

Conforme entendeu Benjamin, Baudelaire sabe que o olhar arcaico ou mítico (o que 

acredita na aura das coisas) é um olhar ilusório, que carece de lucidez. Denuncia esse olhar 

como um sonho fantasmagórico e combate, alegoricamente, o mito da aura, que se encontra 

em declínio no mundo moderno, em que o homem está submetido à ditadura do tempo 

“homogêneo e vazio” e, assim, concorre para o surgimento da única experiência possível: a 

experiência vivida do choque. 

A experiência do choque significa perda da experiência (Erfahrung), opondo-se à 

narrativa tradicional, marcada pela continuidade, pelo trabalho, pela transmissão de um saber. 

Ao contrário da experiência autêntica, a experiência do choque é uma vivência individual, 

fragmentada, por isso não é comunicável. Nasce e desenvolve-se pari passu com a 

consciência do declínio da aura, dando vez a um mundo “ilusoriamente transfigurado” ou 

“fantasmagorizado”, pela necessidade de “tornar suportável a história arruinada, num mundo 

marcado pelo fetiche da mercadoria.” (CANTINHO, 2013, p. 22). 

Essas ideias modernas e rebeldes baudelairianas assumiam o caráter de uma “metafísica 

do provocador”, conforme demonstra o registro abaixo:  

 
Digo ‘viva a revolução! como diria ‘viva a destruição” viva expiação” viva o 
castigo! viva a morte!. Seria feliz não só como vítima; tampouco me desagradaria 
representar o carrasco, a fim de sentir a revolução pelos dois lados. Todos temos no 
sangue o espírito republicano assim como a sífilis nos ossos; estamos infectados de 
democracia e sífilis. (BAUDELAIRE, in: BENJAMIN, 1989, p.11).  

 
 

Walter Benjamin avalia o poeta francês como um flâneur, “um homem que passeava 

sozinho pela cidade, observando-a como um espetáculo” (KONDER, 1988, p. 85), ou “um 

abandonado na multidão”, compartilhando  da “situação da mercadoria”, como observa Flávio 

Kothe.   

Diante da imposição do capitalismo, Benjamin considera a ociosidade do flâneur uma  

maneira de protestar contra a divisão social do trabalho. O crítico alemão, ao analisar os 

poemas de Baudelaire, percebeu a relação profunda que existia entre a sua poesia e a multidão 

urbana, seus conflitos, os sujeitos apavorados com suas fragilidades, expostos às frustrações e 

à violência.  

Através das próprias noções de tempo e de história, Benjamin articula as imagens 

alegóricas do spleen com as imagens simbólicas do ideal, que ao se justaporem na poesia 
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baudelairiana, oferecem uma imagem crítica da modernidade. A interpenetração de imagens 

alegóricas e simbólicas evidencia a ambiguidade do tempo da modernidade. Ou seja, o resgate 

da forma alegórica de Baudelaire é, antes de tudo, o resgate de uma historicidade e de uma 

temporalidade, que revela o tempo em sua caducidade.  

Portanto, a discussão da reabilitação da alegoria moderna de Baudelaire, vem 

acompanhada do estudo de Benjamin do teatro do drama barroco. Tanto no barroco quanto na 

modernidade, a alegoria lança luz à dimensão da temporalidade histórica, que se contrapõe à 

eternidade e à plenitude do símbolo.  

Como se viu, Benjamin defendia como forma de análise da modernidade: “Luto e jogo, 

a alegoria desvela assim a dialética imanente ao Trauer-spiel e, igualmente, a que rege nossa 

modernidade, dividida entre a nostalgia de certezas desaparecidas e a leveza trágica do herói 

nietzschiano.” (GAGNEBIN, 1999, p. 38).  

O choque entre a consciência aguda da precariedade do mundo e o desejo de eternidade 

é a fonte de inspiração alegórica defendida por Benjamin. “A alegoria se instala onde o 

efêmero e o eterno coexistem mais intimamente”, sublinha Gagnebin.  

A alegoria barroca constitui um modo de expressão de uma época de perda da 

transcendência, um processo de secularização e decomposição do sentido. Isto é, uma “forma 

de compreender o fim de uma época cindida por guerras de religião e de aproximá-la sob a 

forma de um novo paradigma hermenêutico, da nascente modernidade da qual Benjamin faz 

parte”, conforme destaca Fabiana Cristina de Camargo e Silva em sua tese Tapeçarias 

infinitas: a alegoria no conto de cinema de Júlio Cortázar. (2013, p. 15).  

Desta forma, tanto no Barroco quanto na Modernidade existe o mesmo jogo impregnado 

de melancolia pela perda de uma ordem definitiva, mas que não impede que sua produtividade 

nasça dessa perda ou do reconhecimento dela. Se o tirano e o cortesão são representantes 

alegóricos da melancolia barroca, o trapeiro, o jogador, o flâneur, a prostituta correspondem 

às figuras da alegoria moderna, representada pelo poeta francês, na visão benjaminiana.  

A alegoria como índice de corrosão do tempo é o marco da incipiente Modernidade de 

Benjamin e de Baudelaire. O crítico alemão e o poeta francês, em completa afinidade, 

compreenderam-na a partir da transformação do mundo e do ser humano em objeto 

mercadológico. O aviltamento não se dá apenas no corpo da prostituta, mas na perda de 

subjetividade do sujeito, que se automatiza pelo processo de mecanização da indústria. As leis 

de mercado se impõem, e tudo vira objeto de consumo.  

A importância da obra de Walter Benjamin para o estudo da contemporaneidade está na 

atualidade de seus textos em vários sentidos, tanto pelo seu método “transdiciplinar”, que 
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une filosofia, história da arte, teoria política e teoria literária -, de forma original e muito 

inspiradora; e ainda, pela temática: a teoria da soberania, da melancolia, da alegoria, do 

barroco, da tragédia. A intenção de salvar o Barroco, para Benjamin, significa a recomposição 

das ruínas para ressuscitar seus mortos, pois sente que nosso presente é visado por ele. 

Reconhece-se nele.  

Essa pesquisa segue nessa premissa, tendo como fio condutor a alegoria benjaminiana. 

Busca-se entender o presente, tentar compreender a contemporaneidade a partir das histórias, 

dos personagens e das cidades representadas na ficção de Chico Buarque. 

 

2. A DUPLA CRIAÇÃO DE CHICO BUARQUE 

 
“A música é a arte da juventude, a literatura, da 
maturidade.” (BUARQUE, In: BRAVO!, 2009, p. 
5). 

 
 

É incontestável a importância da figura de Chico Buarque na cultura brasileira, 

“provavelmente o artista mais importante da música popular hoje. É amado, respeitado, (...) e 

odiado, muitas vezes por causa de suas posições políticas de esquerda” (CARVALHO, 2011, 

p. 45), dono de um talento especial e de grande versatilidade artística: cantor, compositor, 

dramaturgo, artista de cinema e escritor. 

Falar de Chico Buarque é rememorar a esperança brasileira vivida nos “anos dourados”, 

que se refletiam nas cenas inesquecíveis dos festivais da canção televisivos em que o jovem 

cantor, de olhos verdes e com ar tímido, lançava-se com “A banda” , em 1966, no mundo do 

espetáculo. Foi um tempo de esplendor das artes em geral, especialmente da arte musical, 

teatral, cinematográfica, quando a sociedade acreditava em mudanças e em crescimento em 

futuro breve para o Brasil. Contudo, a esperança e os sonhos foram abortados com a 

implantação do regime político-militar e ditatorial,  perseguindo os que se colocavam contra o 

poder, obrigando intelectuais e muitos artistas a se exilarem da pátria e viverem o desterro, 

como registra a história a exemplo de Gilberto Gil e Caetano Veloso, ou, no caso de  Chico 

Buarque, provocando o autoexílio na Itália de 1969 até 1970.  

Impôs-se o silêncio especialmente ao meio artístico nacional. A voz do cantor, 

sufocada, como a do povo brasileiro, buscava a liberdade. Chico Buarque utiliza pseudônimos 

para ludibriar a censura, a exemplo de Julinho de Adelaide e (seu irmão) Leonel Paiva, ou 

emprega a “linguagem da fresta”, conforme denominou Caetano Veloso, no intuito de lançar 

suas músicas. Para tanto, emprega letras ambíguas e irônicas como “Apesar de Você”, 
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“Acorda Amor” ou “Chame o ladrão” que dissimulam o sentido, além de peças teatrais como 

“Calabar: o elogio da traição”, em que composições como “Cálice” e “Bárbara”, juntas, 

podem sugerir, por encadeamentos sonoros, “cala a boca, Brasil”. 

Quarto filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista amadora Maria 

Amélia Cesário Alvim Buarque de Hollanda6, Chico nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de 

junho de 1944. Criado por uma família letrada, logo demonstrou interesse pela palavra. 

Estimulado pelo pai, leu primeiramente os clássicos franceses como Flaubert, Céline, Camus 

e Sartre, bem como (também em francês) os escritores russos Dostoiévski e Tolstói. Mais 

tarde, dedicou-se à literatura brasileira desde Mário e Oswald de Andrade até Guimarães 

Rosa, por cujo estilo se apaixonou. No DVD “Uma palavra”, ele nos fala de sua paixão pelos 

livros, especialmente pela ficção de Guimarães Rosa (“queria ser como ele”) e pela poesia de 

João Cabral de Mello Neto.  

Sensibilizado pela célebre obra Grande sertão: veredas, Chico Buarque compôs sua 

primeira novela pecuária Fazenda Modelo (1974), que, segundo os críticos, foi inspirada no 

livro Revolução dos bichos, de George Orwell, crítica essa, negada, entretanto, pelo autor. Na 

fazenda buarquiana, os bois representam uma metáfora e uma crítica ao  governo militar 

brasileiro que alimentava o povo com o sonho da casa própria, loteando a Floresta 

Amazônica. Em outras palavras, “uma representação alegórica do Brasil: no lugar de 

indivíduos, bois e vacas; no lugar do país, uma enorme fazenda.” (MELLO, 2010). Ainda sob 

influência dos textos roseanos,  Chico Buarque passa a criar neologismos, a exemplo da 

construção musical “Pedro Pedreiro”(1965, primeiro compacto de sucesso, tendo “Sonho de 

um Carnaval” no verso), em que é bem retratado o jogo de palavras do poeta e seu viés 

sensível aos marginalizados da construção civil brasileira.  

No entanto, a descoberta da literatura foi anterior, em 1957, quando Chico Buarque 

publicou crônicas no pequeno jornal do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, e, no colegial, 

escreveu o conto Ulysses, buscando na mitologia grega inspiração para traduzir as odisseias 

cotidianas. A pré-estreia de Chico Buarque na literatura (extraoficialmente) ocorreu com o 

livro de poesia A bordo do Rui Barbosa (1963 ou 1964, mas publicado em 1981). Trata-se de 

uma história de personagens exilados pela incapacidade de ler uma simples mensagem de 

                                                 
6 Maria Amélia, “prestes a dar a luz o quarto filho (...), pressentiu qualquer coisa de diferente no ar, algo de 
otimismo. Notava que as pessoas cochichavam (...) que evitavam lhe dizer. Foi para o hospital com essa 
sensação e só mais tarde descobriu (...). Alguma coisa no front da segunda Guerra Mundial dava sinais de 
mudança de ventos. Tranquila, foi para o Hospital São Sebastião, no bairro do Catete, no Rio, onde nasceu (...) o 
menino Francisco Buarque de Hollanda, que ela não sabia, ainda, já reservara seu lugar na torcida do 
Fluminense, nas estantes pelo mundo afora e no palco iluminado da música brasileira.”(ZAPPA, Regina. In: 1 
Songbook Chico Buarque: Biografia. Projeto Jobim Music. Instituto Antonio Carlos Jobim, 2008, p. 17). 
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amor de um marinheiro à sua amada e uma crítica às autoridades do país pela falha na 

educação brasileira, onde convive uma massa de analfabetos (despossuídos) com os letrados. 

Em 1979, contando história para a sua filha Luísa, Chico criou o livro-poema Chapeuzinho 

Amarelo, ilustrado por Ziraldo. No jogo com as palavras e as letras desse livro, o poeta 

subverte o conto original de Perrault e faz com que sua personagem vença o medo, enquanto o 

“lobo” vira “bolo”.  

A partir dos anos 90, Chico Buarque deixa os temas engajados e passa a criar histórias 

trágicas de homens solitários, deslocados, demarcando, no estilo narrativo, influências de 

Rubem Fonseca e, na questão do deslocamento, os textos de João Gilberto Noll. Inicia-se, 

então, a considerada fase madura de sua prosa com os livros: Estorvo (1991), que narra o 

deslocamento do andarilho no seu mundo; inclui Benjamim (1995), a história de perdas do 

decadente ex-modelo fotográfico Benjamim Zambraia; Budapeste (2003), protagonizando o 

duplo anonimato do escritor; e, por último, Leite derramado (2009), romance que aborda o 

cinismo e a decadência da elite nacional por meio das memórias, pouco confiáveis, de um de 

seus representantes: Eulálio d’Assumpção, um ex-aristocrata carioca, centenário, preso ao 

leito de um hospital. 

Em todos eles, além da temática contemporânea em que se discutem conceitos de 

identidade e do sujeito, o escritor Chico Buarque prima pela palavra e pela qualidade da sua 

prosa concisa: “pelo ritmo da frase, pela elaboração minuciosa, às vezes minimalista, de 

imagens e dos personagens que se constroem na ação contínua.” (RIBEIRO, 2004, p. 63).  

A obra de Chico Buarque completa cinquenta e dois anos em 2014, sendo duas décadas 

dedicadas à literatura. Seus quatro romances são recorde7 de vendas no Brasil e no exterior, 

com traduções para muitos países ou para muitos idiomas, incluindo norueguês, turco, 

polonês e húngaro. Três dos seus livros receberam o prêmio Jabuti de Literatura, com exceção 

de Benjamim.  

Desde Estorvo, Chico Buarque passou a intercalar a produção musical com a ficcional. 

Em 1999, numa entrevista a um jornal argentino, Chico disse que se achava mais inovador em 

seus livros do que em suas canções, pelo maior conhecimento literário do que musical. 

Destaca que, ainda que pareça “esquizofrênico” dizer, é como “se ele fosse dois”: ora músico, 

ora escritor. Em entrevista à Bravo!, o artista explica sua dupla criação, referindo-se ao 

processo artístico musical ligado à fase da juventude e à literatura, à fase madura, conforme 
                                                 
7 Wagner Homem, especialista em Chico Buarque e organizador do livro Chico Buarque – Letra e Música 
(1989), declara que “os quatro romances do escritor venderam perto de 600 mil exemplares só no Brasil. O mais 
recente, Leite Derramado (2009), já atingiu a Mara de 160 mil exemplares vendidos em apenas oito meses.”  
(Cf. In: ESPECIAL BRAVO!CHICO. São Paulo:  Abril, Dez. 2009, p. 46). 
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ilustra a epígrafe que introduz este capítulo. No entanto, em 2012, Chico Buarque lançou o 

CD “Chico”, com composições musicais novas. Portanto, a veia musical da juventude 

amadureceu. 

A respeito dessa duplicidade da criação artística, Marisa Lajolo8 defende a existência de 

dois Chicos: um “soft”, lírico, cujo texto melódico causa prazer ao ouvinte – o Chico músico; 

e outro, “hard”, duro, seco, que provoca um certo desconforto ao leitor de sua prosa ficcional 

– o Chico escritor. Há que se concordar em parte com Lajolo, pois, no Brasil, o artista é mais 

conhecido pela sua obra musical, romântica, com letras que nos sensibilizam a alma pela 

profundidade poética como as das canções “Carolina”, “Valsinha”, “Gente humilde”, para 

citar algumas delas; ou pela identificação de temas relativos ao cotidiano e à cultura nacional 

como “Feijoada Completa”, “Pelas Tabelas” e tantas outras. Contudo, já se observa, em 

determinadas canções de Chico como “Geni e o Zepelim”, “O Guri”, “Construção”, ou 

mesmo na música-tema da peça Gota D’ Água, a elaboração de um texto árduo, falando da 

miséria humana, da desesperança e da espreita da morte, temas comuns nos quatros livros do 

escritor brasileiro.   

 

2.1. OS CRÍTICOS EM CRÍTICA   

 
“Chico Buarque ousou muito, escreveu cruzando um 
abismo sobre um arame e chegou ao outro lado”. 
(SARAMAGO, 2OO4, p. 21).         
 

 

 

A fortuna crítica sobre a obra ficcional de Chico Buarque apresenta um número 

considerável de avaliações críticas quase todas enaltecendo os quatro livros da fase madura do 

escritor: Estorvo, Benjamim, Budapeste e Leite derramado. Entre diversos intelectuais, 

críticos e escritores destacam-se as análises de Augusto Massi, Antonio Candido, Benedito 

Nunes, José Castello, José Miguel Wisnik, José Saramago, Leyla Perrone-Moisés, Luis 

Fernando Veríssimo, Roberto Schwarz, Silviano Santiago. Observa-se o crescimento de 

ensaios, dissertações e teses empreendidas no país e no exterior por pesquisadores 

acadêmicos. O levantamento dessa fortuna demonstra sobremaneira a importância e o 

interesse pela obra diversificada do artista brasileiro no meio acadêmico como também nos 

permite compreender melhor suas narrativas.                                                                                            

                                                 
8 LAJOLO. O Estado de São Paulo. Disponível em: <http// www.chicobuarque.com.br>. Acesso em: 13 maio 2011. 
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Em 1988, o cineasta Ruy Guerra assim definiu o músico que virou escritor: “Chico 

Buarque não existe, é uma ficção – saibam. Inventado porque necessário, vital sem o qual o 

Brasil seria mais pobre, estaria mais vazio, sem semana, sem tijolo, sem desenho, sem 

construção”.9 O nome artístico surgiu com o sucesso de “A Banda”, quando o jovem 

Francisco sequer imaginava que a música iria impor-se na sua trajetória profissional. Aos 

poucos, formou-se a imagem do bom moço, de beleza física e elegância de modos, aliando-se 

à admiração de muitos por suas composições musicais, formando uma espécie de idolatria, 

melhor dizendo, “chicolatria”. O artista teve que aprender a deslocar-se nas malhas do show 

business, fugir de rótulos de gênio, que o incomodaram e o obrigaram a atitudes irônicas 

diante de entrevistas como a da revista Veja, em 1971, atacando-se antes de ser atacado pela 

crítica: “Antes que brigassem com o Chico, já briguei com ele.”10 Em 1979, respondendo à 

pergunta sobre suas apresentações à revista Playboy, o artista confessa seu pânico de palcos e 

a dependência do álcool: é “penoso”, diz ele. “Se eu pudesse fazer isso profissionalmente e 

ser um artista e me transfigurar, tudo bem. Mas não, me sinto muito exposto como ser 

humano (...) sou incapaz de subir no palco sem estar, não digo bêbado, porque aí erro tudo, 

mas sem estar 30% movido a álcool”11. O artista tira a máscara e declara, paradoxalmente, 

não ser artista profissional. 

Seria mais uma peça do jogo do personagem “Chico Buarque” ou realidade de um ser 

comum? Toda essa complexidade entre o artista e o homem, além da expressão de sua música 

resultou “na figura ao mesmo tempo simples e sofisticada, popular e aristocrática, na qual a 

novidade do que fazia parecia incorporar o melhor da tradição que o inspirava” (SILVA, 

2004, p. 55-56) e, por isso mesmo, tão interessante. 

Millôr Fernandes atribuiu a Chico Buarque o título de “unanimidade nacional”,   pois 

sua figura artística transformou-se em um “ícone brasileiro”. Por outro lado, a metáfora usada 

por José Saramago, na epígrafe, expressa bem a ousadia buarquiana de lançar-se na literatura 

após trinta anos de sucesso como músico. O grande rival do Chico escritor foi ele mesmo ou 

sua fama de compositor.  

Em BRAVO!CHICO (2009), Wagner Homem afirma que: “[a]lgo estava errado com 

Chico Buarque naquele início de  década de 90”, pois não tinha a mesma empatia com o 

violão e jorravam muitas ideias em sua cabeça. O resultado foi a apresentação do primeiro 
                                                 
9 Depoimento do cineasta e escritor Ruy Guerra, em outubro de 1998. Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com. br/sanatorio/dep_03.htm >. Acesso em: 18 fev. 2012.    
10 Entrevista à revista Veja, 15 set. 1971. Disponível em < http: //chicobuarque.uol.com.br> Acesso em: 16 fev. 
2012.  
11 Entrevista à revista Playboy, 1979. Disponível em <http://chicobuarque.uol.com.br>.  Acesso em: 16 fev. 
2012. 



38 
 

capítulo de Estorvo ao editor da Companhia das Letras, Roberto Schwarcz, que o aconselhou 

a continuar. Rubem Fonseca também teve acesso às primeiras páginas do romance e fez 

sugestões. Finalmente, Chico Buarque deu “prosseguimento à história de ‘Eu’, o errático 

protagonista de seu romance de estreia”, finalizado após treze meses. (HOMEM, 2009, p. 46). 

 Contudo, em 1991, ao lançar seu primeiro livro Estorvo, o escritor enfrentou um 

caminho áspero diante de certa crítica acadêmica e preconceituosa que não admitia um 

músico no meio literário. O próprio público de Chico Buarque (em sua maioria feminino), 

amante de suas poéticas canções, estranhou bastante seu estilo seco e sua escrita espiralada e 

labiríntica. 

Wilson Martins, em entrevista a José Castello, no jornal de Poesia, Caderno B, do O 
Estado de São Paulo, em 201012, exibiu coragem intelectual, mostrou-se sintonizado com a 
produção literária brasileira contemporânea e falou da morte da crítica literária brasileira. 
Para ele, a morte dessa crítica foi lenta, definhou aos poucos. Hoje, ela é feita por alguns 
bons professores universitários que se tornaram “resenhistas literários”: 

 
O crítico é o sujeito que escreve sobre a literatura corrente e que se expõe no fogo nas 
novidades. Ele põe seu pescoço à prova, expõe suas opiniões e pode acertar ou errar. São 
célebres os grandes erros cometidos por críticos de prestígio; eles são, apenas, o ônus da 
profissão. O ensaísta literário, ao contrário, escreve sobre os grandes autores do passado, 
sobre as grandes tendências. Não fazem, a rigor, crítica literária. (MARTINS, 2010).  

 

Considerado pelo ensaísta, poeta e tradutor José Paulo Paes como “o último grande 
crítico literário brasileiro”, devido à sua formação tradicional do jornalismo literário francês, 
que praticamente desapareceu a partir da criação de outro modelo jornalístico – o americano. 
Martins, questionado se havia lido Benjamim de Chico Buarque e O Xangô de Baker Street 
de Jô Soares, negou e atribuiu o sucesso desses livros à fama de seus autores na mídia, 
desconsiderando-os literariamente. “Jô Soares e Chico Buarque podem escrever qualquer 
coisa, que serão sempre lidos. Eles, a rigor, não podem sequer ser considerados escritores 
profissionais. E também, é bom que se diga, não se espera que seus livros revolucionem 
literatura alguma”. Martins critica severamente tanto a novela Fazenda Modelo quanto o 
romance Estorvo de Chico Buarque:  

Fazenda Modelo é um recozimento de Family Farm (sic), de Georges Orwell. Estorvo, por 
sua vez, é o recozimento de Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, que aliás é um livro bem 
mais interessante. A relação entre Estorvo e Zero é tão escandalosa que me espanta como, 
na época do lançamento de Estorvo, nenhum resenhista tenha a ela se referido. É a mesma 
temática e, muitas vezes, apresenta os mesmos episódios. Chico Buarque é um grande 
músico, mas como escritor é apenas um autor de segundo cozimento. Ainda não li 

                                                 
12 Disponível em:< jornaldepoesia.jor.br/wilsonmartins.html>. Acesso em: 30 jan. 2012. 
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Benjamim, mas estou curioso para ver de onde ele o tirou. Não creio, sinceramente, que 
Chico Buarque tenha muito futuro como escritor. (MARTINS, 2010). 

 

A opinião do experiente crítico é válida e aponta de forma divergente em relação à 

crítica da maioria dos intelectuais investigados.  No entanto, importa demonstrar as diversas 

leituras sobre a obra de Chico Buarque, além do que, parafraseando Nelson Rodrigues, toda 

unanimidade é um sinal de burrice.  

Hoje, o escritor faz parte do contexto literário brasileiro, participa de eventos, onde é 

homenageado no Brasil e no exterior, como a Festa Literária de Parati (FLIP) de 2009, 

quando Chico Buarque leu trechos do seu livro Leite derramado. 

 No Royal Festival Hall, em Londres de 2004, Chico Buarque se apresentou junto de 

outros escritores como Rubem Fonseca, João Gilberto Noll e Patricia Melo, foi aplaudido 

após participar de uma sessão de leitura de trechos de seu livro. Na ocasião, Rubem Fonseca 

assumiu o papel de defensor público das virtudes literárias buarquianas, quando um 

correspondente perguntou ao Chico Buarque o que ele tinha a dizer aos críticos que o 

consideravam um “intruso” entre os escritores. Chico, bem-humorado traduziu para o inglês a 

pergunta e Fonseca respondeu: 

 
Quero dizer que Chico Buarque sempre foi um escritor – a vida inteira. E é um 
poeta. Noventa e nove por cento dos críticos elogiaram os livros de Chico. Somente 
um crítico o tratou com um “outsider”. Somente um! Nós os escritores consideramos 
Chico Buarque um escritor. Em nome de todos os escritores, quero dizer que temos 
orgulho de ter Chico entre nós! 

 
 

A crítica dos jornais ingleses, The Guardian e The Independent foi generosa com o 

autor. A reportagem do primeiro foi um tanto precipitada e considerou o exílio como o tema 

predominante de toda a obra artística de Chico Buarque (música e livros). Ao analisar 

Budapeste, o foco essencial é a sensação de ser estrangeiro. The Independent  considerou o 

romance como fruto do amadurecimento do escritor, ressaltando “a qualidade poética de um 

sonho dito em voz alta” e incluindo Budapeste na lista dos  melhores romances de 2004.  

Na Espanha, Budapeste ganhou três versões: para o espanhol, para o galego e para o 

catalão. Na França, vendeu mais de 15 mil exemplares. Em Portugal, virou uma febre. O 

romance foi traduzido em dezenove países: Alemanha, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, 

Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Israel, Itália, Japão, Noruega, Polônia, Portugal, 
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reino Unido, República Tcheca, Sérvia, Suécia e Turquia, segundo dados da Revista 

BRAVO!CHICO (dez/2009, p. 55). 

Vale ressaltar que, fora do Brasil, as críticas separam o músico do escritor, como se vê 

na fala do escritor espanhol, Mariano Antolin Rato, sobre o lançamento de Estorvo na 

Espanha:  

 
Ninguém espere encontrar na literatura de Chico Buarque elementos parecidos com 
as suas canções, pois estamos diante de uma narração pouco colorida, de ritmo 
escasso e com nenhuma mudança de tempo. (RATO, In: BRAVO! abr. 2009, p.30).  
 
 

Chico Buarque realizou um fato inédito, pois em 52 edições da premiação do Jabuti de 

Literatura, o escritor arrebatou três premiações com Estorvo, Budapeste e Leite derramado. 

Este último romance ganhou o Prêmio Portugal de Literatura em Língua Portuguesa, cinco 

dias após receber o “Jabuti de melhor livro do ano de ficção, na escolha dos júris oficial e 

popular.” O livro, no entanto,  não venceu na categoria melhor romance. O fato provocou uma 

grande contestação que gerou um abaixo-assinado na internet (“Chico devolve o Jabuti”), 

levando o escritor a se posicionar por meio de uma carta, publicada no jornal O Globo, em 

dezembro. (ALFA, 2011, p. 44). Chico Buarque lembrou que são júris distintos que outorgam 

os prêmios e que a mesma situação já ocorrera dezessete vezes sem haver qualquer 

reclamação e finalizou: “Acho que as pessoas não se conformam que um cantor e compositor 

popular possa ganhar prêmio como escritor.” ( ALFA, 2011, p. 44).  

Tal polêmica demonstra que há ainda resistência à sua ficção como no início de sua 

carreira de escritor. Contudo, em 26 de outubro de 2009, Chico Buarque recebeu das mãos do 

escritor Milton Hatoum o 5o. Prêmio Bravo! de  Literatura relativo ao livro Leite derramado.  

Segundo Fernanda Santos, redatora da revista Bravo!, Chico é um “desses casos raros 

de excelência na música, migrou para a literatura e se transformou num dos grandes escritores 

do país”, assim como o cantor e compositor David Bowie tornou-se um excelente ator e o 

artista plástico Nuno Ramos, num respeitado escritor.  

Vale destacar o texto de Regina Zappa, jornalista e pesquisadora da vida de Chico 

Buarque, que nos fragmentos abaixo trata de dois momentos da carreira do artista: da sua fase 

inicial, sem saber o rumo de vida que iria tomar,  e de sua fase madura. 

 
Estudo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, terceiro ano. Não sei se 
vou ser arquiteto. Nem sei se vou ser músico. Sei que toco. Canto. E a canção é 
tudo. (BUARQUE, apud, ZAPPA, 2011, p. 386). 
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Daquele Chico de 1965 permanece a paixão pela criação, que para ele é tudo. O país 
mudou. O músico amadureceu. O escritor se consolidou. O cantor ficou mais seguro. 
O rigor com a criação aumentou. Mudado, mas ainda o mesmo do início, sua jornada 
prossegue daqui. (ZAPPA, 2011, p. 386). 
 
 

Segundo Suênio Campos de Lucena, “o corpus ficcional que emana de suas músicas, 

peças e livros, dada a profusão de personagens (...)” tem um elo unificador que é “a constante 

abordagem social, a representação de tantas figuras humanas excluídas ou 

silenciadas.”(LUCENA, 2004, p. 117). Talvez a experiência do exílio, embora curta, tenha 

deixado marcas no âmago do artista. Sua ficção apresenta protagonistas que vagam sem rumo 

como em Estorvo, rememoram ou sobrevivem de lembranças do passado a exemplo do ex-

modelo fotográfico de Benjamim e do velho Eulálio de Leite derramado ou corporificam a 

sensação de estranho, de um exilado como em Budapeste.  

Cresce a cada dia o número de ensaios, dissertações e teses sobre a obra musical, 

romanesca e teatral do escritor não só no país como no exterior. No texto da qualificação 

foram apresentados alguns ensaios e pesquisas acadêmicas. No entanto, em virtude da 

extensão da tese, tais textos foram suprimidos.  

A seguir apresenta-se uma síntese das principais opiniões de escritores e críticos 

consagrados sobre cada romance. 

 

2.2.  A RECEPÇÃO DOS ROMANCES  

2.2.1. Estorvo (1991) 
“Para mim é muito cedo, fui deitar dia claro, não consigo 
definir aquele sujeito através do olho mágico.” 
(BUARQUE, 1991, p.11). 
 
 

 
Para falar da crítica de Estorvo, exige-se um olhar retrospectivo sobre o que já foi dito 

sobre a obra há duas décadas. Em 1991, surgiu o primeiro livro de Chico Buarque, Estorvo. 

Romance ou novela? Foi recorrente a dificuldade em se classificar o livro como romance por 

ser pequeno (11 capítulos). Alguns ajuizaram como um ponto frágil da obra, com 

características de novela. No entanto, Haroldo de Campos, nos anos 70, já comentava a 

tradição de ruptura dos gêneros na América Latina em que o escritor brasileiro se encontra. 

Carina Lessa, em “O grão mais fino da Literatura”, destaca que “a ruptura das fronteiras 

sugerida pela globalização resulta na mistura de gêneros” e cita Antônio Candido para 

reforçar sua ideia: “O ímpeto narrativo se atomiza e a unidade ideal acaba sendo o conto, a 

crônica, o sketch, que permitem manter a tensão difícil da violência”. (NETO, 2011, p. 31). 
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Segundo Cecília Almeida Salles, em “A literatura do Estorvo”, tal discussão não é nova e que 

seria mais importante compreender o que se está produzindo e que as sistematizações 

deveriam partir do que artista nos oferece. A “arte de nossos dias é fecunda, justamente, na 

ausência de limites ou de fronteiras nítidas relativas a essa questão de gênero.” (SALLES, 

2004, p. 205). 

Nessa linha de pensamento, talvez, o próprio Chico Buarque responda a questão ao 

fazer a distinção entre o romance Estorvo (1991), como uma obra literária e a novela Fazenda 

Modelo, apenas como uma escrita paródica em tempos de ditadura, ou seja, uma leitura 

política evidente, cujo valor literário ficava em segundo plano. Tanto na novela pecuária, 

desconsiderada pelo autor, quanto no romance Estorvo, pode-se perceber a relação entre o 

homem e o seu tempo. Assim, em Fazenda Modelo, a trama coincide com os últimos novelos 

de esperança nacional – anos 70;  no romance, já não há mais linha para a confecção de um 

projeto, o tecido está fragmentado, e o personagem vagueia entre farrapos, sem saída – anos 

90. 

Benedito Nunes definiu Estorvo como “o relato exemplar de uma falha, de uma 

vertigem, de uma despossessão.” O crítico destaca dentre outras coisas, a narrativa “a galope 

solto, num ritmo de suspense” que se realiza “numa chave onírica, obsessiva”, 

impossibilitando “o reencontro do tempo perdido”, anula o passado e o futuro “é a expectativa 

do pior”. Nunes ressalta, ainda, a dúvida do narrador que se estende ao leitor sobre o que 

conta, se é realidade ou sonho. Afinal, “sonhamos a nossa realidade ou realizamos os nossos 

sonhos? De qualquer forma, a realidade muito nossa – de uma época, de uma geração, de um 

país – que Estorvo configura, é a realidade de um sonho mau, de um demorado pesadelo.”13  

Augusto Massi, crítico, professor de Literatura Brasileira da USP e especialista na obra 

de Chico Buarque, questiona a “razão de tanto barulho” da mídia em relação ao primeiro livro 

de Chico Buarque:  

 
A publicação de Estorvo é, sem dúvida alguma, um acontecimento cultural. A 
trajetória do compositor Chico Buarque de Hollanda transcende em muito o terreno 
propriamente literário, pertence à esfera da cultura erudita, popular e de massa. Este 
fato que, no seu caso particular, deveria contar a favor do livro, provoca um bocado 
de desconfiança: o livro é realmente bom? Qual a razão de tanto barulho? Outro 
escritor brasileiro obteria o mesmo apoio da mídia? (MASSI, 1991, p.1).  
 

                                                 

13 In: NUNES, Folha de São Paulo, em 3 ago. 1991. Disponível em: 
<www.chicobuarque.com.br/.../crit_esto_massi.htm>. Acesso em:  3 mar. 2011. 
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O didático mestre explicou a razão do vozerio contra Chico Buarque no início da 

carreira de escritor, considerando que certos intelectuais torcem “o nariz para obras literárias 

escritas por artistas que não pertençam ao “pedaço.” O crítico falou do seu próprio meio 

intelectual e defendeu a escritura buarquiana como algo que não deveria causar surpresa, 

diante de todos os caminhos já enveredados por Chico Buarque (composições, obras para 

teatro, literatura infantil e a ficção: Fazenda modelo), conforme já exposto anteriormente. E 

acrescenta que, 

 
embora tenha atuado na esfera da cultura popular, por seu repertório e formação 
intelectual transitou com desenvoltura dentro do universo da cultura erudita. Este é 
um traço marcante da sua poética: estabelecer uma relação reversível, por isso 
mesmo enriquecedora, entre o popular e o erudito. (MASSI, 1991, 1). 
 
 

Massi ressaltou a “disposição pessoal e profunda de Chico Buarque em caminhar no 

sentido inverso dos processos culturais ao optar pela carreira de compositor popular, arte 

considerada ‘menor’ pelos intelectuais.” O poeta Vinícius de Morais também sofreu 

preconceito social e artístico, pois não ficava bem um diplomata envolver-se com sambistas, 

conforme o pensamento na década de 60.  

Segundo o professor, a “radicalidade das letras de Caetano Veloso, Gilberto Gil e do 

próprio Chico conferiu à MPB um valor tão grande, que provocou uma mudança de rota”, 

incentivando poetas a migrarem para MPB, como Torquato, Cacaso ou Leminski. Contudo, 

hoje, “a MPB não opera segundo os padrões da cultura popular, mas na esfera (desfigurada) 

da cultura de massa”. Assim, é bastante significativa a mudança de carreira de Chico Buarque, 

possivelmente, “uma posição de resistência” diante do impasse musical. E, ainda, ao publicar 

Estorvo, o crítico assegura que a “inteligência, a vontade e a responsabilidade de Chico 

Buarque ainda estão intactas e conservam uma profunda atualidade.”(MASSI, 1991, p. 2-4) . 

O primeiro ponto destacado por Massi na narrativa é o emblemático “olho mágico” que 

considera uma “uma escolha fundamental para organização simbólica da narrativa, 

representada pelo movimento circular do enredo”. A visão através do olho mágico é 

responsável tanto pela delimitação do campo de visão do personagem quanto do leitor e que, 

simultaneamente, projeta um foco e o distancia. O estranhamento do personagem, ou a 

indefinição do “sujeito ali parado de terno e gravata, (...) muito menos com os cabelos 

escorridos até os ombros” (BUARQUE, p.11), “prepara a entrada do personagem num mundo 

turvo, carregado de ambiguidades.” (MASSI, p. 5). O crítico ressalta a existência de dois 
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planos em Estorvo: o psicológico, localizado no centro do olho mágico e o social nas bordas. 

O desequilíbrio psicológico progressivo do anônimo-personagem está imbricado com o 

desajuste social, mas é o que dá suporte à história e a ordena estruturalmente. 

Quanto à questão do anonimato do narrador, alia-se à sua indeterminação sexual, que 

fica entre uma sugestão de  homossexualismo reprimido na relação com o único amigo e o 

desejo sexual pela ex-mulher, um “contrassenso”, mantendo a ambiguidade narrativa, 

segundo Massi. 

 Outro ponto destacado é o humor narrativo responsável pela presença do aspecto social, 

a exemplo das questões de preconceito de classe e raça, como o protagonizado pelo pai do 

anônimo-narrador em relação a um porteiro negro: “Nunca se viu empregado ligar para 

astrologia, ainda por cima crioulo, que nem signo tem.” (BUARQUE, p.92). O empregado 

obedece à ordem e fica repetindo “crioulo não tem signo”. Portanto, esta é a “dimensão social 

pelas bordas”, presente no romance. (MASSI, 1991, p.10).   

Massi chama atenção, ainda, para as “inversões curiosas” no texto de Chico Buarque, 

como a da casa da irmã do protagonista, cuja arquitetura exige o máximo de transparência: 

uma pirâmide de vidro em contato com a natureza, mas fica dentro de um condomínio 

fechado. O sítio, por sua vez, apresenta-se devastado e invadido por traficantes. Ironicamente, 

ele conclui que a sociedade brasileira está “prestes a realizar uma proeza: cosmopolitismo da 

violência e comunismo da miséria.” (MASSI, 1991, p. 11).  

Fechando o círculo da obra, o crítico volta para a etimologia da palavra “estorvo” que 

reforça a ideia de circularidade narrativa e “num círculo perfeito, a obra não pode desenhar o 

seu fim, este se confunde  com o começo”. E é através de uma fresta do sentido que se revela 

a identidade do homem, de terno e gravata e cabelos longos, do outro lado do olho mágico: “o 

delegado que investigou o assalto na casa da irmã (...). A carpintaria é perfeita”, encerra 

Augusto Massi. 

Antônio Candido, amigo da família Buarque de Hollanda, faz uma verdadeira 

“louvação” ao homem, ao compositor e ao ficcionista Chico Buarque: 

 
É um homem exemplar, cuja integridade pode servir de modelo e cuja variedade de 
aptidões chega a causar espanto. Como compositor (de textos e de melodias) denota essa 
coisa rara que é a sobranceria em relação às modas, a absoluta indiferença ao êxito (...). 
Como homem de teatro, poucos foram capazes como ele, de fundir harmoniosamente a 
maestria artística e a consciência social (...). Para coroar, a surpreendente vocação de 
ficcionista, que revelou um dos melhores praticantes do gênero no país. Os seus romances 
são densos, sem concessões, muito inventivos, com toque pouco frequente de originalidade. 
(CANDIDO,  2004, p. 19). 
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  Candido destaca as razões para o sucesso da ficção de Chico Buarque: a originalidade 

de sua prosa romanesca, seu estilo conciso e acurado, aliado à despreocupação com o sucesso, 

diante de seus trabalhos anteriores enquanto compositor  e dramaturgo singular. Em ambos os 

trabalhos, há o apreço pela palavra.  

Outro ponto é a dificuldade de se desvincular a ideia do homem ético e íntegro da crítica 

justa ao seu trabalho, assunto que foi levantado no “Programa do Jô”14, do qual Chico 

Buarque prometera participar logo após o lançamento de Estorvo. Em tempos de mídia em 

que o mundo é um “castelo de imagens”, o escritor cumpriu a promessa e fez, pela televisão, a 

propaganda do seu livro, que, naquele momento, já havia alcançado 100 mil cópias  e 

traduções para dez países ou dez línguas (o autor não soube precisar). (CASTELLO, 2004, 

p.75).  

O apresentador levantou a questão da dificuldade de se ler o romance e desvinculá-lo da 

figura, ou da “cara” conhecida do Chico, em virtude da narração em primeira pessoa. O 

próprio Jô confessou que teve que se “abstrair”, “nas primeiras dez páginas” de leitura, para 

não confundir o personagem com o homem Chico.15 O escritor respondeu que isso o inibiu, 

isto é, a ideia de confundir o texto literário com autobiografia. Mas que “acha natural” que as 

pessoas vejam, com “reserva”, alguém fazer “outras coisas”. 

Ainda durante a entrevista ao Jô, o escritor defendeu a autonomia de seu romance e a 

inexistência de um projeto: O “livro foi saindo”, “foi escorregando”, com o humor,  “às vezes 

quase negro”.  “Não fiz um projeto”. “Nasceu ao ser escrito”, diz Chico. O romance originou-

se de uma vontade, de um “interesse” que “estava alimentando” há algum tempo. Segundo o 

escritor, a linguagem foi muito trabalhada e, consequentemente, o livro foi reescrito várias 

vezes, mas até o final não tinha título. Este foi pinçado de uma frase que ele retirou do 

romance. Portanto, tudo é só imaginação, ficção, literatura.  

                                                 
14 A entrevista pode ser conferida na íntegra  no You Tube ou através do livro de Regina Zappa, Para Seguir 
Minha Jornada: Chico Buarque (Org.) Júlio Silveira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011, p.390-391. 
15 Andréia Delmachio, na sua tese de doutorado, traça uma interessante abordagem sobre o nome “Chico 
Buarque” e a “constelação onomástica” a cerca do “cidadão Francisco”, configurando-se múltiplas facetas de um 
mesmo nome: “Chico; Chico Buarque; Chico Buarque de Hollanda; Francisco Buarque de Hollanda; F.B.H. (no 
jornal, na prisão); Francesco (na Itália); Xico Buark (por Clarice Lispector); Julinho de Adelaide (pseudônimo: 
compositor); Leonel Paiva (irmão e parceiro de Julinho); Pagão (no time de futebol Politheama)”. Ao considerar 
os personagens ficcionais como alterego do próprio Chico, a lista se estende a todos os personagens das obras do 
escritor. Leonel Paiva, por sua vez, é um “duplo do duplo.” (Conferir em: DELMASCHIO, Andréia Penha. A 
Máquina de Escrita (de) Chico Buarque. (Tese de doutorado em Ciências da Literatura, UFRJ, 2007,  p. 15).  
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Roberto Schwarz16 também faz elogios à criação literária de Estorvo, levanta questões 

sobre a linguagem do romance e finaliza considerando a possibilidade de Chico Buarque ter 

feito um livro, cuja atitude “absurda” do personagem, seria uma metáfora do país hoje.  

 
Estorvo é um livro brilhante, escrito com engenho e mão leve. (...) Nas cenas finais 
o monstruoso toma conta. (...) A certa altura, inconsciente de seu aspecto, o narrador 
quer abraçar na rua um homem que julga reconhecer. Este não hesita em se defender 
com uma faca de cozinha. Estripado, o narrador pega o ônibus e segue viagem, 
pensando que talvez a mãe, um amigo, a irmã ou a ex-mulher possam lhe dar ‘um 
canto por uns dias’. Esta disposição absurda de continuar igual em circunstâncias 
impossíveis é a forte metáfora que Chico Buarque inventou para o Brasil 
contemporâneo, cujo livro talvez tenha escrito. (SCHWARZ, 1999, p. 178). 

 
 
 

O crítico traduz com pertinência e argúcia a imagem metafórica do Brasil da atualidade 

a partir da atitude “absurda” e ilógica do personagem de Estorvo. Na concepção múltipla da 

alegoria benjaminiana, interpreta-se essa imagem metafórica como uma imagem alegórica do 

esvaziamento de perspectivas do brasileiro, a alienação do sujeito advinda após o período de 

repressão. Por outro lado, o caos representado pela escrita em “espiral” coincide com o 

“movimento contínuo entre os tempos e as buscas pessoais” uma das marcas da arte literária 

de Chico Buarque. (PEREIRA,  2004, p.111). 

 

2.2.2.  BENJAMIM (1995) 

 
“O pelotão estava em forma, a voz de comando foi enérgica 
e a fuzilaria produziu um único estrondo. Mas para 
Benjamim Zambraia soou com um rufo.”  (BUARQUE, 
2004, p. 5). 
 

Benjamim, a segunda obra ficcional de Chico Buarque, não fez o barulho do primeiro 

livro do escritor e foi a que menos agradou a crítica, que chegou a considerá-la uma “obra 

menor”, especialmente se comparada ao livro posterior Budapeste.  

A cena inicial do fuzilamento do personagem-título do livro, quando a narrativa 

deslancha, obedece “a um velho tópico da literatura latino-americana”, como notou a crítica 

de Pedro Meira Monteiro, que cita como exemplo o romance Cem anos de solidão de Gabriel 

Garcia Marques. (MONTEIRO, 2004, p. 351).  

Benjamim é o único romance buarquiano em que há um narrador em terceira pessoa.  

                                                 
16 SCHWARZ, Roberto. “Um Romance de Chico Buarque”, In: Sequências Brasileiras. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999, p. 178-181. 
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Segundo Nayse Lopez, Benjamim  é 

 
[...] um livro surpreendente, onde as palavras são manipuladas para construir 
imagens perfeitas que poderiam estar numa das letras do autor. Mesmo dentro do 
sonho, os personagens ganham realidade e o leitor vira cúmplice involuntário ou 
angustiada testemunha muda. (...) Nas 170 páginas de Benjamim, Chico confunde e 
guia através da neblina da mente de Benjamim e mostra como o clima onírico de um 
delírio derradeiro pode ter jeito de diário. 17 
 
 

José Castello, em “O carrossel luminoso”, traça como atributos da literatura: “a mentira, 

as ilusões, a falsificação”. Para Castello, 

 
Benjamim é uma história de pessoas vazias, duplicadas em imagens que as engolem 
e as substituem, numa velocidade destruidora, a um ponto em que elas deixam de 
saber quem são. É o caso de Benjamim Zambraia, o protagonista, um ex-modelo 
fotográfico, agora envelhecido e decadente que vive de uma imagem que seu corpo 
físico já não pode sustentar e, no entanto, não parece dispor de outra com que possa 
substituí-la. (2004, p. 74).  
 
 

As análises dos críticos têm em comum a ênfase no “brilho” ou na explosão de imagens 

que se sucedem, compondo uma narrativa onírica e veloz através da máquina filmadora que 

projeta a história-ficção do ex-modelo Benjamim sobre a qual o ensaio de José Castello é 

bastante ilustrativo e metafórico. Tais análises estão de acordo com o que se pretende 

desenvolver nesta tese quanto à questão do olhar, da imagem e da memória, que determinam a 

narrativa fílmica buarquiana presente nos seus romances e à interpretação alegórica.  

O protagonista de Benjamim sente-se vigiado como o anônimo de Estorvo. De acordo 

com Rogério Pereira, essa agonia seria o reflexo da experiência repressiva sofrida por Chico 

Buarque, sempre sendo vigiado pela censura. 

 
Chico Buarque está amarrado à agonia de ter sido cerceado da liberdade: viu e sentiu 
nos movimentos do corpo a necessidade de abandonar, por um breve período, o 
Brasil, em 1969, quando a ditadura militar infiltrava-se pelas frestas da vida 
brasileira e expulsava daqui “seres não-desejados.” (PEREIRA,  2004, p.111).  
 

Segundo os críticos estrangeiros: C. Perrone, M. E.Ginway e A. Tartari, o romance 

Benjamim  “retrata a contingência da identidade pessoal e um senso de perda e confinamento 

no Brasil pós-ditadura. Uma das mensagens parece ser a de que nenhuma identidade brasileira 

autêntica surgiu depois da repressão.”(2004, p. 226).  

                                                 
17 A crítica de Nayse Lopes sobre Benjamim de Chico Buarque encontra-se disponível em: 
www.chicobuarque.com.br/critica/crit_benj_nayse.htm.. Acesso em:  13 mar. 2012. 
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O professor-assistente de Literatura Brasileira na Universidade de Princeton (EUA), 

Pedro Meira Monteiro, também destaca a circularidade narrativa já mencionada por outros 

críticos. Para ele, a história do personagem encerra, “no instante, no tempo diminuto do olhar, 

a recusa ao conforto de um sentido. Não há nada além de uma vida cuja transcendência se 

apaga, jogando-nos num mundo que inevitavelmente beira o nonsense, fazendo-nos presas de 

uma história que se esvaziou.” (MONTEIRO, 2004, p. 353). 

Assim, as palavras do professor iluminam a ideia que este trabalho quer defender a 

respeito dos sujeitos buarquianos como personagens alegóricas do nada, do vazio histórico. 

Com este vazio ou este silêncio pode-se compreender a inconformidade do escritor/artista 

com o “espetáculo grotesco do showbiz no qual se refestela a quase totalidade da classe 

artística.” (SILVA, 2004, p. 118).  

Chico Buarque identificou em Benjamim uma combinação entre “o máximo de realismo 

com uma sensação intensa de delírio, como se a observação fosse uma faculdade 

imaginativa.”18 Em Benjamim, prevalece o tempo circular ditado pela imobilidade do ex-

modelo Benjamim Zambraia, com “o rosto emperdenido” diante da morte. O enredo se 

desenrola em flashbacks e mostra a casualidade da morte do protagonista confundido com 

alguém que não é ele.  

Para Barros e Silva, “o tema da duplicação fantasmagórica das identidades que estará no 

centro de Budapeste já se encontra presente em Benjamim.” (SILVA, 2004, p.121).    

 

2.2.3. BUDAPESTE (2003)  

 
Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira (...). 
Desconfiei na mesma hora que tinha falado besteira, porque a professora me pediu 
para repetir a sentença. Aí estou chegando quase...havia provavelmente algum 
problema com a palavra quase.  (BUARQUE, 2003, p. 5). 
 

Budapeste foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, em contraste com os dois 

primeiros livros de Chico Buarque. A considerar pelos elogios, talvez seja o melhor livro de 

Chico Buarque na sua maturidade de escritor. Valorizou-se a originalidade do texto, o labor 

da escrita – “um labirinto de espelhos que afinal se resolve, não na trama, mas nas palavras, 

como poemas” – conforme palavras de Caetano Veloso em O Globo, além da capacidade 

imaginativa do escritor em descrever com detalhes a capital da Hungria, Budapeste, sem 

conhecê-la.  

                                                 
18 Entrevista à Folha de S.Paulo  em 2 dez. 1995. (Cf. In: SILVA, 2004, 118). 
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O terceiro romance buarquiano, distinto dos dois primeiros, não se abre para o leitor 

com a marca visual daqueles. O foco em Budapeste é a palavra, matéria-prima do escritor 

Chico Buarque e do seu protagonista, no papel duplo dos ghost writers: José Costa/ Zsoze 

Kósta. Contudo, no romance, a televisão serve de canal para a visão de José Costa de seus 

dois mundos: o Rio de Janeiro (Brasil) desencantado,  através da imagem de Vanda, mulher e 

apresentadora de TV, sempre incomunicável; e Budapeste (Hungria) encantado, ao ver na TV 

do hotel, a apresentadora húngara falando o magiar. Desperto pela palavra incompreendida, 

José Costa descobre a professora da língua húngara com quem passa  afinal a se comunicar no 

sentido pleno da palavra. 

O romance resume-se nesta viagem do ghost writer entre duas cidades e identidades: 

Rio e Budapeste. Mas em ambas as cidades o protagonista peregrina pelas ruas e se sente um 

estrangeiro, ou seja,  encarna o papel de um exilado. 

Em geral, as análises críticas sobre Budapeste destacam a temática do duplo no romance 

e o apuro da prosa vertiginosa, a exemplo de José Miguel Wisnik, no interessante ensaio de 

título sugestivo: “O autor do livro (não ) sou eu”. O crítico além de destacar a temática do 

duplo, que desfila  nas narrativas clássicas do século XIX, considera que Chico Buarque 

“teceu uma variação inusitada (poderíamos dizer diabólica) sobre o escritor e seu duplo, sobre 

fama e anonimato, sobre identidade e impostura, sobre quem é quem e ninguém.” O livro se 

fecha com  uma cena romântica entre o casal de pátrias e línguas diferentes, mas que se unem 

à poesia das palavras: “E a mulher amada, de quem eu já sorvera o leite, me deu de beber a 

água com que havia lavado sua blusa.” (BUARQUE, 2003,174), que leva o também poeta 

Wisnik a resumir a obra: "Budapeste, no exato momento em que termina, transforma-se em 

poesia.”19 

Luis Fernando Veríssimo, em O Globo, considerou o livro “uma vertigem”: “Você é 

sugado pela primeira linha e levado ao estilo falso-leve, a prosa depurada e a construção 

engenhosa até sair no fim lamentando que não haja mais, assombrado pelo sortilégio deste 

mestre de juntar palavras.” (VERÍSSIMO, 2003). O escritor trabalha no romance com as 

questões antigas do “encaixe” e com artifício do duplo, mas de forma inédita.  

Outra importante avaliação crítica é a de Fernando de Barros e Silva, que escreveu o 

livro Chico Buarque (2004), mesclando traços biográficos com análises de canções e dos 

romances de Chico. Segundo Silva, a literatura buarquiana “representa uma novidade e se 

                                                 
19 WISNIK, José Miguel.  “O autor do livro (não) sou eu.”  
Disponível em:< www.chicobuarque.com.br/crítica/crit_budapeste_wisnik. htm.>. 
Acesso em: 12 jan. 2012. 
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inclui entre as mais importantes da literatura brasileira atual. Ele considera  que os 

protagonistas dos romances Estorvo, Benjamim e Budapeste são “variações de um mesmo 

mal-estar diante do mundo, figuras do alter ego do próprio Chico. Silva alerta que, apesar das 

significativas diferenças, os três romances têm aspectos estruturais que os aproximam. Tais 

reincidências não sinalizam uma limitação do escritor, antes delineiam um estilo de escrita e, 

sobretudo, dão forma a “uma representação problemática do país e da cena contemporânea.” 

(SILVA, 2004, p.118). De acordo com o crítico,  

 
esse conjunto de duplicações e instabilidades que o romance  põe em movimento – das 
cidades, das mulheres do protagonista, das línguas, dos sujeitos etc. – nos projeta para 
dentro de uma lógica vertiginosa, mas a prosa que a descreve é muito sóbria e meticulosa, o 
que esconde e ao mesmo tempo acentua o aspecto anedótico das situações que o autor vai 
criando. ( SILVA, 2004, p. 123).   

 
 

Para o crítico, a “dissolução das identidades” adquire uma “vigência muito palpável, 

porém cômica” – algo como uma resposta brasileira aos termos com que a ideologia 

dominante da nossa época vem tratando a desagregação histórica em curso.” (SILVA, 2004, 

p. 123).   

A citação de Budapeste corrobora a ideia do crítico: 

 
Passeia a criar autobiografias, no que o Álvaro me apoiou (...) 
Artistas, políticos e escroques famosos batiam à minha porta, mas eu me dava ao luxo de 
atender somente personagens tão obscuros quanto eu mesmo.(...) Tipos como o velho 
criador de zebu dos  cafundós do país, cujas memórias reescrevi como muito sexo, 
transatlânticos, cocaínas e ópio, proporcionando-lhe algum conforto num leito de hospital. 
O homem estava mesmo nas últimas, e mal teve forças para me autografar um exemplar 
de seu Inventário Passional, que levei para o encontro de autores anônimos em Istambul. 
(BUARQUE, 2003, p. 25-26).  
 

 
Na história do ghost writer ecoam as maracutaias, o jogo ilícito (“laranjas foi do 

governador”) que apontam para o degredo sócio-político nacional, sujeitos “obscuros” da 

história brasileira, que são expostos no texto do escritor fantasma no congresso internacional 

de escritores anônimos, levando a plateia às gargalhadas - um escárnio nacional. É quase 

impossível a não correlação da palavra “congresso” do texto buarquiano com o Congresso 

brasileiro, tão ligado a atos de personagens “obscuros”, que se multiplicam no noticiário 

diário.  

É bastante interessante a aposta que Silva faz sobre este livro de Chico Buarque: 
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Budapeste talvez seja o grande romance brasileiro de uma época em que o cinismo se 
tornou o esperanto da cultura mundial. Com algum exagero, podemos dizer que se um dia 
Macunaíma, ‘o herói sem nenhum caráter’, já foi o símbolo da nacionalidade, José Costa 
talvez seja uma espécie de anti-herói globalizado da identidade perdida – e da falta de 
caráter nacional. (SILVA, 2004, p. 124). 
 

 
Sonia L. Ramalho de Farias20 aborda a questão das “fraturas identitárias da ficção” em 

Budapeste, tema da literatura moderna, cujo processo ficcional se apresenta de diferentes 

formas, desvelando a tessitura do texto e “expondo assim, o forjamento da ilusão literária ao 

mesmo tempo em que desvenda o fingimento da ficção”.  

 
Um dos artifícios mais instigantes neste sentido é o de inserir  a obra dentro da obra, a 
narrativa no interior da própria narrativa, a representação na representação, num jogo 
especular de desdobramentos, correspondências e repetições suplementares, como a 
exercitar e traduzir o exercício das similitudes e diferenças nas infinitas possibilidades da 
linguagem em sua dramatização fictícia. (FARIAS,  2004, p.  387). 

 

De acordo com suas proposições estão as ideias em desenvolvimento neste trabalho, ao 

considerar que Chico Buarque utiliza a técnica da metalinguagem, ou seja, escreve um 

romance dentro do outro, explicitando o fazer literário dentro do próprio texto. Expõe o ofício 

do escritor no romance e ficcionaliza até mesmo a autoria do livro por meio do anonimato.  

Para concluir o círculo crítico sobre Budapeste, este capítulo encerra-se tecendo 

algumas considerações sobre o pensamento de José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura 

(1998). O escritor português inicia sua análise de Budapeste, questionando  e respondendo  

sobre a existência de universos paralelos, graças às variadas “provas” apresentadas pelos 

autores da ficção científica. Partindo desta lógica ele admite a existência de “literaturas 

paralelas, de escritores paralelos, de livros paralelos”. Mas diferencia alguns escritores tidos 

como “paralelos”, mais conhecidos como “plagiários”, como “Pierre Menard que no dizer de 

Borges, copiou o ‘Quixote’ palavra por palavra”; e outro tipo de escritor paralelo (“nègre” ou, 

“ghost”), sendo aquele que escreve para outros gozarem a “glória de ver o seu nome escrito na 

capa de um livro. Disso trata “aparentemente” o último romance de Chico Buarque.” E 

explica a expressão “aparentemente” considerando que o  “escritor fanstasma (...), é tão 

somente a causa inconsciente de um processo de repetições sucessivas que, se não chegam a 

ser de universos nem de literaturas, sem dúvida o serão, inquietantemente, de autores e de 

livros”. Desassossego e vertigem se apossam do leitor em cada momento e em “cada página 
                                                 
20 Sonia L. Ramalho de Farias é Dra. em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e professora da UFPE. Autora, entre 
outros ensaios, de Representações do imaginário rural na ficção: messianismo e cangaço em José Lins do Rego 
e Ariano Suassuna (no prelo). Participou  como colaboradora, com o ensaio acima citado, In:  Chico Buarque do 
Brasil: textos sobre as canções, o teatro e a ficção de um artista brasileiro.(Org.) FERNANDES, Rinaldo de. 
Rio de Janeiro: Garamond: Fundação Biblioteca Nacional, 2004, 387-391. 
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do romance expressa uma interpelação ‘filosófica’ e uma provocação ‘ontológica’: que é, 

afinal, a realidade?” (SARAMAGO, 2004, p. 22).  

O escritor português José Saramago finaliza, apontando a façanha do escritor brasileiro 

ao escrever Budapeste: 

Chico Buarque ousou muito, escreveu cruzando um abismo sobre um arame e chegou ao 
outro lado. Ao lado onde se encontram os trabalhos executados com mestria, a da 
linguagem, a da construção narrativa, a do simples fazer. Não creio enganar-me dizendo 
que algo novo aconteceu no Brasil com este livro. (SARAMAGO, 2004, p.21-22). 

 

A análise de Saramago nos remete tanto à questão da intertextualidade quanto à hibridez 

das linguagens que constam na perspectiva deste estudo. Assim como os livros são recriações 

de outros tantos textos literários, as linguagens midiáticas se entrecruzam nos romances de 

Chico Buarque, conforme será visto na análise dos romances. 

 

2.2.4. LEITE DERRAMADO (2009) 

 
Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha 
feliz infância, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e 
o véu da minha mãe, e não falo assim por estar sentimental, 
não é por causa da morfina. (BUARQUE, 2009, p.5).  
 

 

Leite derramado, o quarto romance de Chico Buarque, nasceu em um ano, bem mais 

tranquilo que Budapeste, que, de acordo com o autor, levou três anos para ser realizado e que 

chegou a ter uma versão inteira descartada, cujo personagem era um arquiteto. Chico confessa 

que neste último também teve dúvida quanto à criação. Pediu, novamente, ao editor Schwarcz 

sua opinião e que, se estivesse enganado, jogaria tudo fora e escreveria outro texto, pois 

estava “com mão boa”, lembra-se o editor. O livro realmente não foi um engano e chegou ao 

mercado com uma tiragem de 70 mil exemplares, quando o padrão é de três mil, duas versões 

de capa, um site especial (www.leitederramado.com.br), além da campanha publicitária da 

AlmapBBDO.   

Tal projeto de marketing teria relação com a importância do nome Chico Buarque? 

Talvez. Por isso a grande polêmica que se deu diante da premiação de Leite derramado ao 

receber o “Jabuti de Literatura”, e que virou motivo de contestação até na internet (Chico, 

devolve o Jabuti), conforme dito anteriormente.  
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No livro de Regina Zappa, intitulado Para seguir minha jornada: Chico Buarque. 

(2011, 410-11), encontram-se várias avaliações críticas e diversos pareceres de jornalistas 

sobre  Leite derramado. A grande maioria vê com bons olhos o romance, consideram-no 

como o mais inspirado do autor, especialmente pelo diálogo do livro buarquiano com modelos 

clássicos tais como os romances Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas de 

Machado de Assis. Seguem algumas dessas avaliações: 
 

[...] Leite derramado, o quarto romance de Chico Buarque,  deveria ser lido por todo 
brasileiro. Pela simples razão de que é uma das melhores peças literárias dos últimos 
tempos (Cadão Volpato – jornal Valor Econômico). 
 
Ao ler o livro, é inevitável pensar no Machado de Assis de Dom Casmurro e de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas - este último por conta do enredo em que aparentemente não 
acontece nada e nenhuma narrativa se estabelece como determinante. O diálogo eficiente 
com o maior escritor brasileiro dá a medida do triunfo literário que é este novo romance de 
Chico Buarque (Heitor Ferraz, revista BRAVO1).  
 
[...] A qualidade de Leite derramado – um dos mais importantes romances lançados no país 
nesta primeira década do século XXI, demonstra, de vez, as supertições e preconceitos que 
deformam sua figura de escritor. Chico não e só um músico de sucesso que faz literatura. 
Ele está entre os grandes narradores brasileiros contemporâneos [...]. 
Leite derramado despeja sobre o leitor, é verdade, uma profunda tristeza. Mas é uma 
tristeza fértil, que nos ajuda a matizar os grandes atos da história (José Castello, O Globo). 
 
[Em Leite derramado] os tempos encontram-se também tensionados, o presente derruído 
em oposição ao passado faustoso. E é dessa oposição que ressai uma dimensão importante 
no livro e sem precedentes, ao menos com essa insistência  e intensidade na obra literária de 
Chico Buarque. [...] Leite derramado é o tempo perdido e irrecuperável da vida do 
narrador. Acolhe também uma dimensão sexual, que remonta a suas identificações com o 
pai está diretamente relacionada a seu destino. (Francisco Bosco, O Globo). 

 
[...] estamos diante de um escritor de mão cheia [...] Leite derramado, ao que tudo indica, 
representa a abertura de um novo ciclo [narrativo] [...]. Ao revirar pelo avesso ideologias 
entranhadas fundamente em nossos hábitos cotidianos, talvez ele [Chico Buarque] avance 
rumo às raízes do Brasil (Augusto Massi, O Estado de S. Paulo).  
 
Leite derramado é um livro maior, em que Chico Buarque dá um passo além de Budapeste 
e alcança na ficção a mesma potência vernácula e imaginativa de suas melhores canções 
[...]. Chico Buarque escreveu um romance poderoso sobre o amor e a posse, a memória e a 
história (Samuel Titan Jr., O Estado de S. Paulo).  
 

Como se vê, as críticas valorativas de Leite derramado suplantaram a polêmica gerada 

no ano do lançamento do romance. Alguns analistas já  preveem longa vida ao romance como 

Álvaro Costa e Silva, do Jornal do Brasil, enquanto Luis Antonio Giron, da revista Época, 

além de considerar a melhor ficção do autor, diz que é a mais cinematográfica. O livro já vai 

virar filme em breve, segundo informações de Eric Nepomuceno no evento Encontro de 

Cronópios, de 2013, no Rio de Janeiro, cujo tema foi “A literatura de Chico Buarque no 
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cinema”. No encarte do evento, consta um texto de Nepomuceno sobre o artista múltiplo, cujo 

título é bastante interessante: “Os muitos Franciscos num só Chico, o Buarque.”21 

Chico Buarque assim se explica, em entrevista a Roberto de Oliveira:  

“Não há um parentesco próximo entre romance e música. Mas existe uma música na 

estrutura dos meus livros. E também há sempre música no fundo da minha cabeça quando 

escrevo, quase uma trilha sonora, um assovio, um cantarolar que o dita o ritmo.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21  O Encontro de Cronópios é um evento que apresenta escritores latino-americanos, cuja obra têm vínculos com 
o cinema. Segundo Eric Nepomuceno, Chico Buarque foi o escolhido da vez, pois se sente brasileiro e cidadão 
latino-americano e, portanto, especialmente cronópio. O evento realizou entre 12 e 17 de março de 2013, no 
Centro Cultural da Caixa Econômica do Rio de Janeiro. Disponível em:< www.encontrodecronopios.com.br>.  
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3. ESTORVO: UMA LEITURA ALEGÓRICA E ESCÓPICA 
 

 
estorvo, estorvar, exturbare, distúrbio, perturbação, 
torvação, turva, torvelinho, turbulência, turbilhão, trovão, 
trouble, trápola, atropelo, tropel, torpor, esturpor, estropiar, 
estrupício, estrovenga, estorvo. (BUARQUE, 1991, p.9). 

 
[...]E se definitivamente a sociedade 
só te tem desprezo e horror 
E mesmo nas galeras és nocivo, 
és um estorvo, és um tumor 
A lei fecha o livro, te pregam na cruz 
depois chamam os urubus [...] 
(BUARQUE,“Hino de Duran”, 1979,  (grifo nosso). 

 
 

Estorvo inicia-se com um prefácio-epígrafe em que são enumerados os diversos 

significados da palavra “estorvo”, que nomeia o livro, sugerindo o trabalho com a linguagem. 

O romance é uma narrativa curta, porém, densa, complexa e dúbia. Suspense, violência, 

erotismo, degradação social e morte perfazem o texto, que também apresenta ares de romance 

policial, do thriller, uma apropriação de acordo com o momento histórico, em que a forma da 

imagem, do anúncio, do cartaz, do cinema garante sucesso editorial: a ação domina, e os 

personagens são levados de um lado a outro em busca de algo a ser desvendado, conforme 

afirma Heitor Ferraz Mello, em “Alegorias do vazio: a obra de Chico Buarque”(2010). Em 

poucas linhas, o leitor percebe estar diante da lógica de uma forma, composta por uma 

narrativa acelerada e em primeira pessoa e no presente. Tudo que se sabe advém da 

visão/imaginação do protagonista-anônimo. Trata-se uma narrativa descritiva com riqueza de 

detalhes e circular, demarcando o diálogo com as técnicas da ação cinematográfica e que se 

estende aos outros romances.  

Em linhas gerais, o enredo gira em torno da fuga alucinada do protagonista-anônimo do 

outro ou de si mesmo. O leitor acompanha esse perambular constante do personagem por ruas 

e becos da zona urbana carioca e pelo sítio da família na serra fluminense e tenta, em vão, um 

refúgio para algo (ou: algum delito?) que talvez tenha cometido.  O sujeito de “alma canhota” 

caminha para um beco sem saída. A narrativa descreve o pesadelo do personagem, que 

embora de família rica, não trabalha, vive ocioso e acaba se envolvendo com o mundo 

violento, marginal, das drogas e da criminalidade. O anônimo-narrador é um “artista”, mas 

paradoxalmente atônito, como se não tivesse vontade própria, sendo levado à fuga incessante, 

mas sempre retornando aos mesmos lugares. Circula por camadas da sociedade desgastada 
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brasileira, dividida entre os muito ricos e os que vivem de atividades ilegais ou no seu entorno 

e com proteção da polícia. Assim, o personagem apresenta-se em todos os lados, mas sempre 

impulsionado pela situação: apanha de marginais, entra e sai do mundo da marginalidade, 

rouba as joias da irmã para trocá-las por uma mala de maconha.  

A obra traz à tona o drama da crise do homem contemporâneo, papel protagonizado por 

um narrador sem identidade, que vaga sem rumo por descaminhos, descrevendo o seu perecer, 

retratando realidade e pesadelo sem distinção. O título do livro já prenuncia a sensação de 

incômodo sentida pelo protagonista, sempre incompatível com o ambiente em que se 

encontra. Ao ver o outro no emblemático olho mágico, ele se vê perseguido, dando início a 

uma fuga desesperada ao exílio da morte. Há um sentido duplo no deslocamento do 

personagem de Estorvo: no movimento constante (fuga do outro ou de si mesmo) e na 

desarticulação do sistema em que vive.  

Por outro lado, a imagem-signo e a sonoridade-rítmica das palavras sinônimas do título 

da obra podem ser entendidas como uma metáfora do tocar da campainha que acorda o 

personagem-narrador do seu sonho/pesadelo, que, trôpego, dá início ao seu relato. Também o 

leitor é despertado para a viagem narrativa labiríntica a partir da voz desse indivíduo sem 

nome, que descreve o que vê do outro lado de um objeto - o “olho mágico” - cujas lentes 

aumentam, mas distorcem a sua visão.  

Através dessa perspectiva estorvada do protagonista, vislumbra-se a primeira cena do 

romance: “Para mim é muito cedo, fui deitar dia claro, não consigo definir aquele sujeito 

através do olho mágico. Estou zonzo, não entendo o sujeito ali parado de terno e gravata, seu 

rosto intumescido pela lente”. (BUARQUE, 1991, p. 11). 

Segundo o crítico Augusto Massi, em Novos estudos: Ceprap – 10/91, o  emblemático 

“olho mágico” foi uma “uma escolha fundamental para organização simbólica da narrativa, 

representada pelo movimento circular do enredo”, responsável tanto pela delimitação do 

campo de visão do personagem quanto do leitor e que, simultaneamente, projeta um foco e o 

distancia. De acordo com Massi, o livro teve inicialmente o título “Olho Mágico” e este 

objeto propicia o desenrolar da narrativa turva e carregada de “ambiguidades.” (MASSI, p. 5). 

A primeira delas refere-se à identidade, o olho como espelho permite a projeção do próprio 

protagonista: “Através do olho mágico, me vê como se eu fosse um homem côncavo” 

(BUARQUE, 1991, p.12); a segunda diz respeito à polaridade espacial, o lado de dentro e o 

de fora, provocado pelo entra e sai do protagonista, seu deslocamento, bem como o do olhar 

do leitor, envolvendo-o no “torvelinho da prosa”; e a terceira ambiguidade é o tempo que, se 

associa às duas anteriores e “torna aguda a indeterminação social e psicológica do 
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protagonista.” (MASSI, 1991, p. 3). As incessantes peregrinações que o protagonista realiza, 

ora na cidade, ora no campo, revela o desenraizamento do personagem-anônimo e o esforço 

de sua memória para reconstruir o “conjunto das experiências esgarçadas”, usando palavras de 

Massi.   

A escritura de Chico Buarque entrelaça-se com todo tipo de elementos sensoriais: 

visuais, sonoros, olfativos, táteis e palatais. Mas é, sobretudo, a visão o sentido primeiro no 

texto. Visão, imaginação e memória partem do olho, vitrine da alma. Os olhos são portadores 

de luz. Neste romance, a narrativa do olhar propicia uma leitura dupla: ora pela fixação da 

escrita escópica buarquiana, ora pela ótica benjaminiana, reconhecendo na obra elementos 

alegóricos, como a melancolia, a ambiguidade de sentidos e o espetáculo do luto (trauerspiel).  

Desde a filosofia grega, a visão é tida como o mais nobre de todos os sentidos e, por esta 

razão, empresta o nome a todos os outros e até mesmo às faculdades internas do 

conhecimento, como afirma Santo Agostinho no livro I da Metafísica. Os olhos são fonte de 

apreensão do mundo, metáfora do saber, do conhecimento, segundo Platão. Aristóteles, no 

início da Metafísica, “articula o desejo de saber ao prazer das impressões visuais.” (QUINET, 

2004, p. 17). Platão descreve o estado inicial de ignorância dos homens que nada viam além 

do mundo sensível e o processo de conhecimento como o acesso ao mundo inteligível. O 

homem da caverna vê somente as sombras projetadas pelo fogo sobre a parede de pedra em 

frente a ele e toma-as como realidade. A caminho da luz que vem de fora da caverna, o 

homem depara-se com a luz do Sol que ilumina todas as coisas. Nessa passagem, estrutura-se 

o mundo da visão, no qual o sujeito percebe de início “os objetos num jogo de luz e sombra e, 

em seguida, caminha da escuridão para a claridade, das trevas para o Sol, da cegueira para o 

deslumbramento.” (QUINET, 2004, p. 23). O mito da caverna constitui uma “pedagogia do 

saber”, ou uma alegoria platônica do percurso do descobrimento ao conhecimento, segundo 

Antonio Quinet. Sócrates introduziu uma distinção entre o olho que vê o mundo sensível 

iluminado pelo Sol e um outro: o olho da alma que possui inteligência. Trata-se do “olho 

noético”, não o olho corpóreo, mas o olho da contemplação, aquele que vê o inteligível, diz 

respeito à verdade e ao ser e que depende do Bem. Na visão da Antiguidade não havia 

distinção entre a visão enquanto sensação subjetiva. No século XVII, Kepler descobriu a ótica 

como o mecanismo da visão formado de uma imagem real sobre a retina, e que permitiu a 

Descartes, com a Dióptrica e seus desenvolvimentos metafísicos, propor a oposição 

conceitual entre o sujeito que percebe e o objeto percebido. A própria palavra “teoria” deriva-

se de contemplar, examinar, observar, meditar, assim como o theorema é o espetáculo que se 

pode contemplar pelo theoros, o espectador. Também a etimologia dos termos fantasmagoria, 
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fantasma, fantasia e fantástico estão enraizados no âmbito do escópico, dando origem à 

imaginação, uma vez que “Phantastiké é a arte de representar pelo espírito. ”(QUINET, 2004, 

p. 17).  

Se desde os pensamentos filosóficos da Antiguidade, o olhar é fonte de sabedoria e de 

libertação, o olhar do outro pode ser fonte geradora de desconforto, de angústia, propiciando a 

sensação de perseguição e de perda de liberdade àquele que é observado. Na sociedade de 

espetáculo, ou “sociedade escópica”, de acordo com Quinet, em que se vive atualmente, tudo 

é inspecionado, vigiado tendo como pressuposto a segurança. Paradoxalmente, essa estrutura 

técnica do olhar expõe na prática uma razão paranoica: uma “produção do mais-de-olhar na 

sua versão de mal-estar da civilização.”(QUINET, 2004, p.8). Os espaços particulares, as 

vidas das pessoas são invadidas e controladas, tornando tudo e todos como alvo de 

especulação pública. Assim, vive-se no seio de um BIG BROTHER, sob a mira da câmera do 

elevador do prédio, da loja, da rua, da TV, dos vídeos, dos celulares etc. Sob a imposição 

ditatorial da mídia e da sociedade de espetáculo, supervaloriza-se a imagem de si mesmo e do 

outro e mudam-se os valores da sociedade, valendo mais o ter que o ser frente aos preceitos 

dessa espécie de religião do mundo – o capitalismo.  

Afinal, o que busca esse personagem? De que foge ou de quem ele foge? Seria dele 

mesmo? Talvez. O sujeito não encontra lugar nessa sociedade, portanto, vive em um exílio 

permanente, girando sempre para os mesmos lugares. Angustia-se o narrador e, por extensão, 

o leitor diante dessa narrativa abismal. O texto de Estorvo é escorregadio, enigmático, com 

nuances de violência, presente na sociedade do espetáculo. O império do vídeo e da televisão 

e, consequentemente, com o imperativo do “ser visto” se impõem na escritura, como postula o 

mesmo autor: 

Encontramos aí o cúmulo da sociedade escópica, onde não há só o império do vídeo 
e da tele-visão e  o imperativo do “ser visto”, mas também a utilização da tecnologia 
científica para fazer existir o olhar, colocando na prática uma razão paranoica, em 
que todos se sentem vigiados, pois na verdade essa possibilidade está 
permanentemente presente. Produção do mais-de-olhar na sua versão de mal-estar da 
civilização. (QUINET, 2004, p. 8). 

 

 

Esse mal-estar é uma marca da contemporaneidade e parece ser a tônica dominante de 

Estorvo. Há uma cena exemplar no romance que ilustra a questão da importância da mídia 

para a grande maioria das pessoas. Trata-se da notícia de um crime, o assassinato de um 

professor de ginástica esfaqueado e estrangulado no prédio onde morava o único amigo do 

protagonista. Curiosos aglomeram-se diante do edifício onde houve o crime e que se encontra 
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cercado por guarda de trânsito, polícia, camburão, repórteres e câmeras de TV. A cena é 

descrita e analisada com riqueza de detalhes como se o narrador observasse e focasse a partir 

de uma objetiva: 

A televisão entrevista o zelador sob a marquise da portaria. Deve estar ruim de 
filmar, pois o zelador olha para o chão e não fala direito, parece um condenado. 
Penso que é ele o criminoso, mas em seguida me convenço de que está somente 
muito envergonhado pelo seu edifício. O repórter pergunta se a vítima costumava 
receber rapazes, e o zelador faz sim com a cabeça, mais confessando que assentindo. 
A entrevista é prejudicada por uma baixinha cara de índia e lenço na cabeça, que se 
desvencilha de um polícia e investe contra o zelador, gritando “diga que conhece 
meu filho, miserável!” O policial levanta a índia baixinha e deposita-a fora do 
cordão de isolamento. Ela passa outra vez sob o cordão e agora se dirige ao público. 
Diz “não tem televisão aí? e diz “ninguém vai me entrevistar? Um rapaz  que se 
apresenta como repórter do Diário Vigilante pergunta o que o suspeito fazia no local 
do crime. Ela diz “que suspeito o quê” e  “que local do crime o que”, e diz “meu 
filho veio me ver, foi detido entrando no prédio, se fosse suspeito estaria fugindo, e 
diz “onde é que já se viu suspeito fugir para dentro? (BUARQUE, 1991, p. 43-44).  
 

 

Num primeiro momento, acredita-se que o interesse da “índia baixinha” é de defender o 

filho morto, além do destaque para questões de racismo: “diga que conhece meu filho, 

miserável! (...) não o defende porque tem preconceito de cor.” (BUARQUE, 1991, p. 44). 

Após ouvir impropérios ditos por um jornalista, a mulher enlouquece, agarra o repórter pela 

camisa, chora e no microfone berra: “ele não é criminoso!, meu filho é um moço decente!” 

(BUARQUE, 1991, p. 44). Contudo, logo o leitor descobre que a narrativa não passa de 

teatro, uma encenação para as câmeras: “não valeu, não gravou nada, troca a bateria!” 

(BUARQUE, 1991, p. 44). A mulher teve seus quinze minutos de fama na sociedade do 

espetáculo. Ela para de chorar, olha para a imprensa e diz “imagine meu filho, que é até 

doente, estrangulando um professor de ginástica”. (BUARQUE, 1991, p. 45). Tal cena explica 

muita coisa, conforme aponta Roberto Schwarz, em “Um romance de Chico Buarque”: “O 

desejo de tomar partido dos pobres e de vê-los defender na rua os seus direitos sobe de 

supetão, para se apagar em seguida. É como um reflexo antigo, antediluviano, hoje um reação 

no vazio.” (SCHWARZ, 1999, p. 180). Perdeu-se o ponto de apoio para sustentar o sonho de 

uma sociedade “diferente e melhor”, representada no transitar incessante do protagonista  

entre as situações e as classes sem qualquer noção de juízo moral.  

Por outro lado, desnuda-se, repentinamente, a farsa da cena, revelando-se o jogo literário 

entre mesclar o real e o imaginado, ao se apresentar no texto a cena fictícia, ou a “trapaça” da 

escritura de que nos fala Barthes. A ficção reduplica-se e desdobra-se em incertezas, através 

de um jogo de encaixes textuais – uma narrativa dentro da outra –,  permanecendo sempre a 

dúvida: o que se vê/lê é ou não o real do ficcional, ou tudo é fruto da imaginação do sujeito? 
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Nada é claro nesse romance. Ao contrário, sobram incertezas recrudescidas pela narrativa em 

primeira pessoa, realizada pelo sujeito anônimo, portanto, sem caráter, sem identidade. 

O sujeito de imaginação ambígua e delirante descreve o amigo desaparecido de forma 

intrigante, revelando um limiar nebuloso, uma espécie de fantasia descritiva permeada ora por 

lembranças, ora por esquecimentos, insegura: 

 
Não sei o que essas pessoas pensavam de mim, do meu amigo, da nossa amizade. 
Mas quando ele estava lúcido, e falava coisas que para mim eram revelações, os 
outros mal o ouviam, olhavam-no com a fisionomia embaçada. Era como se 
estivessem separados dele, não por uma mesa, mas por camadas de tempo. (...) As 
palavras que buscava, as pausas, e sobretudo o seu tom de voz, tão grave, faziam-me 
crer que ele era dessas poucas pessoas que sabem pensar e falar com o tempo dentro. 
Hoje, porém, quando procuro me lembrar do que ele falava, ouço puramente  a sua 
voz, lisa de palavras.  (BUARQUE, 1991, p. 42).  

  
 

A fala do amigo com o “tempo dentro” parece vincular-se à ideia de segurança e de 

lógica, que se opõe ao texto incerto e ilógico do narrador de Estorvo. Por outro lado, 

vislumbra-se uma brecha para se tentar compreender o romance: reconstruir o passado desse 

personagem, buscar a razão de seu proceder estranho e a sua permanente indeterminação. 

Direciona-se para as lembranças do estorvado narrador sobre esse amigo, que parece ter sido 

o único de que se lembra. Pela descrição do narrador, conclui-se que o tal amigo era um 

sujeito culto, amante da leitura, de ouvir os clássicos, e provavelmente um escritor, pois “ia 

publicar em breve um tratado polêmico”, queria  ensiná-lo “uma língua chamada 

desesperanto,” e nas noites de sábado quando lotava o bar, deixava cair na testa a franja negra 

e cismava de declamar em francês. (BUARQUE, 1991, p. 41). A partir da dúvida sobre o que 

pensa o outro, há uma sugestão de homossexualismo no texto: “Não sei o que essas pessoas 

pensavam de mim, do meu amigo, da nossa amizade.” (BUARQUE, 1991, p. 42). Contudo, 

certa noite, em um jantar na varanda da casa do sítio familiar, o amigo do narrador, 

embriagado, ofende-lhe: “Você é um bosta” (BUARQUE, 1991, p. 78), e diz que ele tem que 

renunciar as terras,  e, aos berros, discursa como “um esquerdista dos anos 60” (MASSI, 

1991, p. 4): “venham os camponeses” (BUARQUE, 1991, p. 78), deixando os familiares e os 

empregados do sítio completamente atônitos.  

Tal cena teria acontecido há cinco anos, quando o narrador retorna ao sítio e constata 

que a cancela está aberta, desde que partiu. É possível que seja este o  ponto de ruptura da 

identidade do sujeito, pois a partir daí, ele não vê mais o amigo, casa-se com uma antropóloga 

e vive quatro anos e meio, exilado do mundo, até o fim  do casamento. Solitário, o sujeito se 

desequilibra. Tudo indica que o personagem encontra-se nesse limiar entre o presente de 
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indeterminação pessoal, sexual e social, rememorando os momentos de amizade e de 

companheirismo vividos com o amigo desaparecido. Talvez seja essa a razão da turvação 

mental, do seu viver cambaleante, da falta de vontade própria, culminando com o seu 

envolvimento no mundo da criminalidade no presente. Contudo, a ficção deixa em aberto para 

o leitor decifrar ou se enganar.   

A reincidência da cena primeira do romance e da visão do olho mágico na memória do 

personagem-narrador aponta para seu olhar dividido, compondo um jogo paradoxal que 

entrelaça movimento e imobilidade, o dentro e o fora, que provoca uma sensação de 

alucinação e dissolução da realidade. Simultaneamente, este estado alucinatório, descrito com 

agudo senso realista, permite o vislumbrar de uma hiper-realidade que atinge até o local 

amplo e aberto do campo: “Sinto que, ao cruzar a cancela, não estarei  entrando em algum 

lugar, mas saindo de todos os outros. Dali avisto todo o vale e seus limites, mas ainda assim é 

como se o vale cercasse o mundo e eu agora entrasse num lado de fora”. (BUARQUE, 1991, 

p. 24). 

O olhar “estorvado” do narrador acaba revelando um conflito diante de uma crise de 

identidade dupla: do personagem-anônimo e do outro. O texto vai-se compondo com fiapos 

narrativos, numa tessitura tênue, fragmentada, através de um relato oscilante entre realismo e 

delírio, como se o personagem-narrador vivesse em uma “espécie de onirismo desperto.” 

(SILVA, 2004, p. 119). Tudo está por um fio: narrador e narrativa.  

 

3.1.  AMBIGUIDADE, MELANCOLIA, ANONIMATO: ALEGORIA  

 
“(...) a alegoria é uma relação convencional entre uma 
imagem ilustrativa e sua significação.” (BENJAMIN, 1984, 
p. 184).  

 

A ambiguidade norteia o texto de Estorvo e constitui um traço fundamental da alegoria 

barroca por traduzir-se em riqueza de sentidos e “riqueza do desperdício”, pois está “sempre 

em contradição com a pureza e a unidade da significação.” (BENJAMIN, 1984, p.199). No 

romance, a ambiguidade textual aumenta o clima de incerteza predominante na narrativa. O 

narrador sem identidade tenta reconhecer a identidade do outro de terno e gravata e de barba 

que lhe bate a porta, tenta imaginá-lo “escanhoado e em mangas de camisa, desconto a 

deformação do olho mágico, e é sempre alguém conhecido mas muito difícil de reconhecer.” 

(BUARQUE, 1991, p. 11). O  rosto do sujeito “estático” embaralha a visão do anônimo. “Ele 

hesita porque está na fronteira de dois mundos, porque sua condição é em si ambivalente.” 
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(ROUANET, In: BENJAMIN, 1984, p. 30). Nas elucubrações sobre o seu perseguidor 

fantasmático, o narrador de Estorvo cria diferentes versões para ele: ora ele é casado, ora é o 

amante da ex-mulher ou da irmã, ora é o detetive que tudo indica ser íntimo da irmã.  

A questão da identidade ou da ausência dela é determinante em Estorvo. Mas afinal, o 

que é de fato identidade segundo a concepção contemporânea? Zygmunt Bauman, em Vida 

em fragmentos: sobre a ética pós-moderna, afirma que a identidade continua a ser o problema 

que foi por toda a modernidade, isto é, uma construção que deve ser mantida sólida e estável. 

Bauman salienta que o problema da identidade “pós-moderna” diz respeito à forma de evitar a 

fixidez e manter abertas as opções. Assim, se na modernidade o lema da identidade era a 

“criação” e o meio dessa mensagem era o “papel fotográfico” (álbuns de família, rastreando o 

lento crescimento de eventos inapagáveis e produtores de identidade); o lema da pós-

modernidade é a “reciclagem” e o meio é definitivamente o “vídeo” (apagável e reutilizável, 

calculado para nada ser mantido para sempre). Na modernidade, a principal ansiedade 

atrelada à identidade era a preocupação com a durabilidade. Hoje, liga-se à “inquietação com 

o evitar o compromisso”, conforme diz Bauman:  

Pensa-se na identidade sempre que não há certeza do lugar de pertencimento, 
quando não há certeza sobre como se colocar dentre a evidente variedade de estilos e 
padrões de comportamento, e sobre como se assegurar de como as pessoas aceitem 
essa posição como correta e adequada de modo que ambos os lados saibam como 
agir em presença do outro. “Identidade”é um nome dado à busca da fuga dessa 
incerteza.” (BAUMAN, 2011, p. 114, grifo do autor). 

 

Assim a ausência de identidade do narrador parece encenar essa trajetória ambivalente 

de busca e fuga da incerteza de si mesmo e do outro. Além do protagonista-narrador, todos os 

personagens que figuram no texto são despersonalizados, constituem apenas tipos 

representativos da família e da sociedade: pai, mãe, irmã, ex-mulher, amigo, cunhado, caseiro, 

crianças do sítio, detetive e bandidos. Tais tipos são descritos pelas roupas que vestem 

(invólucros), ou por caracteres como brincos e anéis. O sujeito contraditório e pervertido do 

texto fantasia histórias sombrias e trágicas, próprias do ser contemporâneo, envolto pelo 

mundo da tecnologia, mas sem resolver seus próprios dilemas pessoais e sociais.  Ele não é 

tendencioso ao bem ou ao mal. Pode ser lido pela dialética do alegórico, ora é um, ora é outro. 

As cenas em Estorvo carregam a não transparência das ideias, pois tudo é narrado por 

impulso, provocando simultaneamente dúvida e interesse no leitor.  

A sociedade capitalista e globalizada impõe suas diretrizes e acaba propiciando a 

degradação das relações sociais e familiares em prol de interesses profissionais e 

individualistas. Sobra o enfrentamento do caos. No romance, vislumbram-se os laços frouxos 
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das relações familiares e sociais, especialmente pouco louváveis do “estrupício” protagonista, 

bem como da sua família – uma representação do caráter individualista e materialista da 

contemporaneidade. A descrição de seus parentes aponta para um processo de degradação 

moral e social. O pai violento e racista já morrera na história, mas o filho o invejava pela 

atitude sempre autoritária e violenta, como mostra o fragmento: “Meu pai tinha talento para 

gritar com os empregados; xingava, botava na rua, chamava de volta, despedia de novo, e no 

seu enterro estavam todos lá.” (BUARQUE, 1991, p. 26). Numa outra passagem, o porteiro 

negro ouve horóscopo no rádio, o pai debocha: “crioulo não tem signo.” (BUARQUE, 1991, 

p. 92). O funcionário obedece sem contestar. Descortina-se na passagem tanto preconceito 

racial e de classe, como autoritarismo e etnocentrismo na narrativa, revelando através da 

ironia textual buarquiana, uma crítica subliminar à sociedade brasileira. 

A mãe do protagonista, por sua vez, ao enviuvar “não baqueou”, ao contrário: 

“continuou a mil, ia ao teatro, jantava fora, andava a cavalo no sítio, como ela adorava o sítio, 

tomava seu uisquinho, jogava tênis” (BUARQUE, 1991, p. 17), mas envelheceu “da noite 

para o dia”, usando palavras ditas pela irmã do personagem. A mãe idosa e doente prefere 

viver solitária em seu próprio apartamento. Ela não tem voz na narrativa. O filho tenta várias 

vezes fazer contato com ela pelo telefone, mas sem sucesso. Em outra ocasião, tenta esconder-

se em seu apartamento para abrigar-se de sua fuga interminável. Ela, simplesmente, não o 

atende. A irmã e o cunhado parecem manter um casamento de fachada, já desgastado, porém 

realizam festas luxuosas, regadas a bebidas caras e ao uso de drogas. O casamento dele 

também se desfez após quatro anos de amor com a mulher de “coração instável”, conforme 

será visto mais adiante neste trabalho. 

Chama a atenção tanto o silêncio materno, demonstrando pouco afeto e desinteresse 

pelo próprio filho, como a atitude autoritária do pai do personagem com relação aos serviçais 

e certamente com a família. A incomunicabilidade das relações da sociedade contemporânea 

corrobora a trama fragmentada do narrador de Estorvo, ressaltando a escrita do silêncio, do 

anonimato e marcada linguisticamente pelo prefixo negativo (des): desafeto, desamor, 

destruição de valores morais e sociais, desencontro, desconfiança etc.  

Além da negatividade, a morte ronda por todo lado e perpassa o mundo narrativo do 

romance. Não se sabe se a mãe já morreu, pois nos descaminhos do texto, nas idas e vindas, o 

narrador diz que a polícia a encontrou morta, na banheira, asfixiada com gás. Em outro 

momento, ele a imagina atendendo o interfone e falando com o porteiro. A escrita em 

fragmentos segue fomentando dúvidas para o leitor, que titubeia diante de um texto suspeito, 

emitido por um narrador de memória vacilante, em que a ausência de identidade marca 
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presença. O anonimato, além de reforçar a história insólita narrada pelo protagonista, constitui 

uma forma de desconstrução da identidade, de ruína, de morte do personagem anônimo, pois 

o nome deixa lastro, é significante, dá pistas para o sentido.  

A cidade onde se passam várias cenas do romance também não é nomeada, embora se 

reconheça geograficamente que é o Rio de Janeiro (praia, montanhas, túneis), não como um 

local de visão turística, símbolo de beleza e de liberdade, mas a imagem de ruínas, império da 

desagregação social: “ricos e marginalizados unidos pela desilusão das utopias (...) e pela 

erosão da ética!” (BRAVO! CHICO, 2009, p. 50). Não encontrando amparo na cidade, o 

andarilho busca outro espaço, um sítio da família na serra fluminense, provavelmente nas 

cercanias de Itaipava, mas que agora se encontra invadido por traficantes e contrabandistas. 

Portanto, também o cenário do romance confirma a  história-destino do homem: a ruína e a 

morte. A solidão, a dor, a incompreensão, a incomunicabilidade, o trágico e a morte parecem 

obsessão na narrativa do protagonista de Estorvo e compartilham com a estética alegórica do 

Barroco. De acordo com Benjamin:  

 

A fisionomia alegórica da natureza-histórica, posta no palco pelo drama, só está 
verdadeiramente presente como ruína. Como ruína, a história se fundiu 
sensorialmente com o cenário. Sob essa forma, a história não constitui um processo 
de vida eterna, mas de inevitável declínio. Com isso, a alegoria reconhece estar além 
do belo. As alegorias são no reino dos pensamentos o que são as ruínas no reino das 
coisas. Daí o culto barroco das ruínas. (BENJAMIN, 1984, p.199-200). 
 
 

De acordo com Walter Benjamin, a linguagem alegórica diferentemente da simbólica, 

não se prende a uma significação única, ao contrário, caracteriza-se pela multiplicidade de 

significações de acordo com a época, permitindo dar sentido à realidade. A escrita alegórica 

propicia novas significações, outras representações da ideia - o texto diz uma coisa, mas pode-

se ler outra. A melancolia encerra-se no movimento cultural do Barroco como resultado da 

consciência da perda e da transitoriedade das coisas e a alegoria é sua manifestação 

primordial, em que o efêmero e o eterno se aproximam. A linguagem alegórica é melancólica, 

pois denuncia a história mundial do sofrimento – a “facies hippocratica” da História. 

(BENJAMIN, 1984, p. 196-197). 

 A ficção explora a ambiguidade textual, dos sentidos das palavras e das frases, e por 

isso mesmo, permite muitas leituras, inclusive a alegórica. A passagem é ilustrativa: 

 
Encontrar aberta a cancela do sítio me perturba. Penso nos portões dos condomínios, 
e por um instante aquela cancela escancarada é mais impenetrável. Sinto que, ao 
cruzar a cancela, não estarei entrando em algum lugar, mas saindo de todos os outros 
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(...).Vencida a cancela, não sei mais por onde passar. Minha brecha pode ser a noite. 
(BUARQUE, 1991, p. 24). 

 

A “cancela escancarada” é uma espécie de porta aberta à passagem para outro lugar. 

Sinalizaria para o protagonista a travessia para a liberdade: o sítio familiar, o contato com a 

natureza, o retorno às boas lembranças de outrora. No entanto, a linguagem invertida do texto 

ganha outro significado - o avesso. A cancela metaforicamente prenuncia o perigo, anuncia o 

proibido, o “impenetrável”, cuja consequência será a catástrofe, a morte. Através dessa 

contorção da linguagem observa-se o gesto alegórico da escrita buarquiana. 

Outros exemplos de alegorias do avesso podem ser conferidas nos trechos: “é como se o 

vale cercasse o mundo e eu agora entrasse num lado de fora” e ainda, “a noite se consuma, 

perfeita, sem lua, sem encantos, sem nada.” (BUARQUE, 1991, p. 24-25). As imagens 

poéticas e metafóricas do texto também norteiam para um desenlace noturno, para o vazio, 

para o vale da morte, do mundo exterior para o interior.  

O sujeito vencido buarquiano tem um olhar contemplativo, melancólico e participa 

como espectador de uma cena típica da sociedade do espetáculo. O personagem aproxima-se 

de um aglomerado de curiosos e vê sair de um prédio o corpo de um homem, que pode ser o 

do único amigo que tivera e olha atentamente para os pés do defunto. Nessa cena, o narrador 

volta a rememorar seu passado e constata que não se lembra dos pés do amigo dentro da 

piscina no sítio. A falha na memória do narrador provoca-lhe uma vaga esperança pela não 

convicção da morte do amigo, porém, o esquecimento não confirma nada. Permanece a 

dúvida. 

A solidão do personagem, a ausência da mãe, da mulher, do amigo e o esfacelamento 

familiar compõem um quadro de perdas que se associa ao sentimento de melancolia e de luto. 

Mas é nisso que se resume a vida para esse protagonista (des) territorializado. 

O torvelinho-narrativo demarca o fluxo ininterrupto e circular do tempo e da 

peregrinação do personagem-espectro, uma espécie de fantoche ou de fantasma-anônimo. Ele 

vagueia qual alma penada em uma busca contínua do nada, do vazio, da morte. Esta o 

acompanha e o espreita. Em uma de suas viagens de ônibus, ele se depara com um passageiro 

morto, sentado ao seu lado. O protagonista-anônimo desce no posto Brialuz (quase Brasil, às 

avessas). Ele olha a cabeça do defunto girar na janela do veículo como a persegui-lo – uma 

visão surrealista. 

A lógica do narrador é ilógica e inescrupulosa, pois, mesmo depois de separado, ele 

procura a ex-mulher, que trabalha numa butique de um shopping para pedir-lhe ajuda,  pois 
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está “metido numa encrenca séria.” (BUARQUE, 1991, p. 37).  A mulher  cede e empresta-

lhe as chaves do apartamento certa de que será a última vez. O anônimo resolve tomar um 

“banho lacônico” e sob o chuveiro ele afirma: “[e]u, por mim levava no vapor o resto da 

existência.” (BUARQUE, 1992, p. 47). Contudo, a felicidade evapora-se rapidamente ao 

perceber que a água “bate nas canelas”, e ele vê o estrago que fez: 

 

Vou olhar, e parece que o box está sem fundo. Desligo o chuveiro, deixo desanuviar, 
e constato que o chão do box é uma poça de água preta. Deve ter entupido tudo. 
Vejo a água marrom no ladrilho do banheiro, amarelastra  invadindo a sala. Saio do 
box passo a passo. Há duas toalhas no cabide do banheiro. Ela deve guardar as 
outras no armário do quarto. Calculo que, com cinco ou seis toalhas, eu possa 
montar uma barragem na sala e evitar a calamidade. Abro o armário do quarto e, 
pelo espelho interno, deparo com as minhas pegadas barrentas no carpete pérola. Ela 
vai pensar que foi de propósito. Mas a mala não está no fundo do armário. 
(BUARQUE, 1991, p. 47-48).   
 
 

 
Depois da cena desastrosa, o anônimo e insólito personagem senta-se na cama da ex-

mulher e adormece, como se nada tivesse acontecido. De volta do trabalho, a mulher 

depara-se com a visão da ruína do apartamento, desespera-se e se joga na cama aos 

prantos. Contraditoriamente, o sofrimento da mulher e o balanço do seu corpo aos soluços, 

evocam desejo  no protagonista. 

Assim, à medida que a narrativa segue, o leitor depara-se com tal procedimento 

inescrupuloso do personagem. O olhar e a volúpia instintivos impulsionam seu agir 

animalesco.  

Em outro momento do romance, o personagem relembra os quatro anos de amor que 

vivera com a mulher até à notícia de uma gravidez interrompida, provavelmente, uma 

razão a mais para o fim do relacionamento: 

 

Dizia “te amo mais que tudo” no meio do almoço, dizia no cinema, no 
supermercado, na frente dos outros; eu achava estranho ela dizer isso a toda hora, 
mas acabei por me acostumar. Coração instável. Um dia ela voltou do médico, 
puxou-me pela mão até o quarto, estava muito corada e disse que havia dado 
positivo, estava esperando um filho. (...) Não imagino qual tenha sido a minha 
reação naquele momento, nem lembro se falei alguma coisa. Só lembro que o rosto 
dela empalideceu com uma rapidez que nunca vi nada igual, como se todo o sangue 
tivesse caído por um buraco. Ela perguntou se eu era um monstro sem 
sentimentos.(...) Até que num fim de tarde minha ex-mulher voltou do médico com 
uma cara horrível, bateu a porta do quarto e disse que tinha tirado o filho. Jogou-se 
na cama aos soluços e ficou repetindo “tá satisfeito? Tá satisfeito?” Acho que foi daí 
que ela deixou de me amar mais que tudo.  (BUARQUE, 1991, p. 37-38). 
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 A citação revela a atitude desumana do anônimo em relação ao sofrimento da mulher, 

além de certo sadismo. Contudo, apesar da cena repugnante de destempero masculino, 

percebe-se que subliminarmente a anima do escritor se deixa transparecer, descrevendo com 

sensibilidade a dor feminina, daí a denominação da mulher de “coração instável”. Vale 

ressaltar que as cenas do romance seguem num vai e vem, costurando e descosturando muitas 

vezes o texto sempre deixando um rastro de dúvidas.  

Estorvo retrata a melancolia da história-destino do homem em sua errância cega. 

Personagem e cenário se confundem, sobram apenas ruínas e a morte como consolo. O 

anonimato do personagem de Estorvo é uma forma de morte do indivíduo, sem sonhos, sem 

perspectivas, diante de uma sociedade que também vagueia alienada e sem rumo. O romance 

é um relato do vazio da contemporaneidade, do viver individualista e paranoico imposto pela 

violência, pelo capitalismo selvagem, alimentados pela sociedade de consumo e do 

espetáculo.  

 

3.2  FUGA DO HERÓI ÀS AVESSAS  
 

“Incansavelmente, transformando, interpretando e 
aprofundando, ele combina as imagens umas com as outras. 
Entre todas as figuras, predomina a antítese.” (BENJAMIN, 
1984, p. 254). 

 

 

O andarilho-narrador segue descrevendo tudo o que vê: as ruas, os prédios, os 

botequins, com ênfase nos espaços fechados como becos, escadas, condomínio e shopping. 

Fechado e sem saída é também seu viver. Nas ruas cariocas ele é um homem na multidão, 

esbarrando nas pessoas. No sítio do interior, ele tenta reviver suas lembranças da infância, 

mas agora é um local ocupado por marginais. Campo e cidade são espaços arruinados onde o 

andarilho-personagem vagueia, meio alucinado sem qualquer distinção. No entra e sai desses 

espaços, o leitor tenta decifrar o enigmático personagem, uma figura limite entre o homem e a 

animalidade. 

A descrição do protagonista Estorvo é a de um herói às avessas, lembrando, de certa 

forma, o malandro tipificado no cancioneiro popular brasileiro. Contudo, a malandragem 

agora é outra, travestida em marginalidade. O personagem representa o papel de um pária, de 

um pervertido, ou de um psicopata da contemporaneidade. Não trabalha, vive dependente do 

dinheiro de mulheres, ora da ex-mulher, ora da irmã rica, e  age de forma passiva, fria, 

irresponsável e criminosa, traindo a confiança dos entes familiares. 
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Em Estorvo, o escritor desenvolve uma linguagem que prima pelo avesso, criando 

imagens contraditórias, mas coerentes com o sujeito de atitudes ambíguas que age sempre de 

forma inesperada do padrão convencional. Nas suas andanças pela cidade,  ele afirma: “Vejo 

a multidão fechando todos os meus caminhos, mas a realidade é que sou eu o incômodo no 

caminho da multidão. Ando prensado contra os muros, até ser expelido pela porta frouxa de 

um tapume”. (BUARQUE, 1991, p. 106). 

Márcia Reis Brandão, no artigo “Reconfigurações espaciais em Estorvo”(2010), associa 

o ato de retirada que inaugura Estorvo e a deambulação do protagonista com a figura retraite 

(retirada) analisada por Roland Barthes em suas proposições sobre “o Neutro”. Tais propostas 

foram  apresentadas pelo semiólogo no primeiro curso que ministrou no Collège de France, 

Como viver junto (2003a). O pensador apesar de afirmar que não tem pretensão de fixar um 

conceito, admite que a única forma de abalar o sentido é retomá-lo, colocando-o em jogo. 

Barthes resignifica o sentido de “Neutro”, concebendo-o como uma travessia e para 

apresentá-lo elege vinte e três figuras pelas quais declara “passear o neutro.” (2003b, p. 21). 

Entre tais figuras do tema da neutralidade encontra-se a que denomina de “retirar-se” 

(retraite), que envolve as relações entre o movimento e o espaço-tempo. Outro termo, a 

“proxemia”, Barthes utiliza para tratar das relações implicadas na convivência em uma escala 

doméstica, concentrando a análise nos espaços e objetos integrantes desta escala, como o 

quarto, o leito etc. Em Estorvo, a retirada demarca a instabilidade das fronteiras espaciais, 

uma vez que o anônimo busca abrigo no espaço tradicionalmente considerado desprotegido: a 

rua, espaço privilegiado da maior parte da narrativa. Contrariamente, o apartamento, a casa da 

irmã, o sítio familiar que seriam os locais próprios de refúgio revelam-se como espaços 

inseguros. Exceto o apartamento da cena inicial, a residência da irmã e o sítio são descritos 

com detalhes minuciosos, como  se fossem de importância para o narrador. Ao visitar a casa 

da irmã – “uma pirâmide de vidro, sem o vértice” (BUARQUE, 1991, p. 14) – o protagonista 

descreve os aspectos arquitetônicos e ressalta a transparência da construção de luxo, feita com 

aço e peças de blindex, permitindo a iluminação e uma vista para o oceano e as ilhas. Todavia 

para acessá-la é necessário ultrapassar os aparatos de vigilância contemporâneos: portões 

eletrônicos, seguranças, câmeras, cães etc. No entanto, esse espaço privado e fortificado não 

impedirá a ação criminosa do próprio protagonista e de outros marginais. A insegurança e a 

violência marcam a vida contemporânea.    

O sítio é outro espaço que desempenha papel central na narrativa, e a estrada que leva à 

propriedade é o lugar do pertencimento do narrador. Trata-se de um espaço-temporal que 

abriga suas memórias mais caras da infância com a irmã, ou do relacionamento com o amigo 
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na fase adulta. O narrador lembra-se do cheiro inesquecível da cabeça da irmã, nas curvas que 

o carro dos pais fazia ao subir a serra em direção ao sítio. Em outros momentos, lembra-se “de 

dias inteiros tomando caipirinha, eu e ele nessa beira da piscina.” (BUARQUE, 1991, p. 76). 

Relação incestuosa com a irmã e indícios de homossexualidade com o amigo sugerem uma 

personalidade indeterminada. O estado precário em que se encontra a propriedade, invadido 

por delinquentes metaforiza a condição do próprio personagem, conforme será visto adiante. 

Portanto, o sítio representa simultaneamente memória de um passado feliz, caos do presente e 

indicativo de um futuro incerto.    

Na narrativa circular, o “estorvado” personagem relata reincidentes visitas à luxuosa 

moradia da irmã e é impedido de entrar por causa de sua aparência (trajes simples e sapatos 

sujos), apontando para a imagem de decadência do narrador. Em uma noite de festa, o seu 

nome não constava na lista dos convidados e, quando já estava sendo agarrado e revistado 

“por um camarada de jaquetão bege,” (BUARQUE, 1991, p. 54) é salvo por uma voz 

feminina que surge de dentro de um carro, convidando-o a entrar. O chofer da madame fala o 

nome “comprido de mulher” (BUARQUE, 1991, p.54) e imediatamente o portão eletrônico é 

acionado. A voz pertence a uma magrinha, amiga da família, viciada em álcool e cocaína que 

vai se oferecer para ele, porém sem sucesso. Em outra visita, ele é barrado pelo vigia novo.  

É interessante notar o gesto de cautela do vigia em relação à imagem estranha do 

protagonista:  
O vigia na guarita fortificada é novo no serviço, e tem a obrigação de me barrar no 
condomínio. Pergunta meu nome  e destino, observando os meus sapatos. Interfona 
para a casa 16 e diz que há um cidadão dizendo que é irmão da dona da casa. A casa 
16 responde alguma coisa que o vigia não gosta e faz “hum”. O portão de grades de 
ferro verde e argolões dourados abre-se aos pequenos trancos, como que relutando 
em me dar passagem. (BUARQUE, 1991, p. 14). 

 
 
O personagem quase sempre entra pela “garagem”: um gauche. A valorização da 

“garagem” por onde entra o homem aponta para a desvalorização deste quando comparado às 

coisas. No romance, as relações humanas parecem valer menos que as coisas. Há, ainda, um 

tecer narrativo de suspense criando movimentos vertiginosos. Assim, da garagem ele sobe por 

uma escada em caracol e, aos poucos, fazendo eco, chega à sala, que tem pé direito alto e piso 

de granito. Os detalhes das formas e dos ambientes da casa seguem a descrição-visão de um 

arquiteto22e do olhar atento de um cineasta. 

                                                 
22 Chico Buarque chegou a cursar até o terceiro ano de arquitetura, provavelmente por influência da amizade com 
o grande arquiteto Oscar Niemeyer, e, também por exclusão, pois as primeiras tentativas como compositor 
pareciam não lhe assegurar futuro. Ele confessou em 2006, numa entrevista ao jornalista Fernando Eichenberg, 
que como estagiário num escritório, “borrava tudo com nanquim, ficava uma porcaria”. Percebeu que não tinha 
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Surge afinal a irmã, descrita, sobretudo, pela vestimenta: usa um “pegnoir”. A marca 

desse encontro é o contraste e a ausência de comunicação entre os personagens. O 

protagonista, “um pobre diabo”, como imagina que a irmã o considera, e esta, vestida de seda, 

estão frente a frente, sentados diante de uma mesa oval, coberta com uma toalha azul. Nesse 

lugar um copeiro lhes serve chá com  torradas. A irmã praticamente nada fala e, de cabeça 

baixa, organiza fotografias em pilhas (fotos de parques e ruas de Paris nevado, sem pessoas). 

No entanto, ela separa algumas que ficam fora do alcance da visão dele, criando mais um 

clima de mistério no texto. Em seguida, ele a observa, passando geleia na torrada e tomando 

chá. Ela, então, lembra-se da vitalidade da mãe no passado e do seu estado doentio e de quase 

cegueira no presente.  

Lembrar-se do passado remete a Proust, em No caminho de Swann, primeiro volume de 

Em busca do tempo perdido, especialmente à cena em que o protagonista come a madeleine 

com chá de tília, e sua memória involuntária, ligada a valores sensoriais (visuais, olfativos, 

gustativos, táteis) permite-lhe rever o passado:  

 
E mal reconheci o gosto do pedaço de madalena molhado em chá que minha tia me 
dava (embora ainda não soubesse, e tivesse de deixar para muito mais tarde tal 
averiguação, por que motivo aquela lembrança me tornava tão feliz), eis que a velha 
casa cinzenta, de fachada para  a rua, onde estava o seu quarto, veio aplicar-se, como 
um cenário de teatro, (...),  assim agora todas as flores do nosso jardim e as do 
parque do sr. Swann, e as ninfeias do Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas 
pequenas moradias e toda Combray e seus arredores, tudo isso que toma forma e 
solidez saiu, cidade e jardins, da minha taça de chá. (PROUST, 1972, p. 47).  
 
 

Walter Benjamin, em “A imagem de Proust”, destaca que  nos treze volumes de  A La 

recherche du temps perdu, Marcel Proust “não descreveu em sua obra uma vida como ela de 

fato foi, e sim uma vida lembrada por quem a viveu”, pois o importante é o “tecido de sua 

rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência” que envolve o esquecimento. 

(BENJAMIN, 1994, p. 37). O  trabalho de rememoração espontânea – a recordação – consiste 

na trama, e “o esquecimento a urdidura”, remetendo ao ato de tecer da figura de Penélope. A 

memória involuntária de Proust está mais próxima da reminiscência ou do esquecimento, pois 

“um acontecimento vivido é finito”, “ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites.” 

(BENJAMIN, 1994, p. 37). Assim, ao saborear o gosto da madeleine e o chá de tília, o 

personagem proustiano resgata suas deliciosas lembranças de toda  Combray. 

                                                                                                                                                         
talento para a profissão. (Cf. in: WERNECK, Umberto. Tantas palavras/ Chico Buarque, São Paulo Companhia 
das Letras, 2006, p. 34). Contudo, a narrativa e a composição buarquianas refletem tal experiência com a 
arquitetura, permitindo a realização de uma obra múltipla, marcada pelo detalhe da forma, do equilíbrio/ 
desequilíbrio, da luz e da sombra, da natureza e do homem. 
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Portanto, percebe-se, na passagem acima mencionada de Estorvo, o diálogo com a 

referida e célebre obra de Marcel Proust.   

 

3.3.  A PULSÃO ESCÓPICA E ALEGORIA DO AVESSO 

 
“O mal em si só existe pelo alegorista, só a seu olhar deve a 
existência. Extinto o olhar, os vícios absolutos, encarnados 
no tirano e no intrigante, se revelam como inexistentes, 
como alegorias ilusórias.” (ROUANET, In: BENJAMIN, 
1984, p. 42).  

 
 
Antonio Quinet, em Um olhar a mais: ver e ser visto na psicanálise, defende sua  teoria 

psicanalítica em torno do olhar e apresenta o conceito de “pulsão escópica”, delineado 

segundo a psicanálise, que converge com o da filosofia de Platão, restabelecendo uma função 

de atividade para o olho não só como fonte da visão, mas como fonte de libido. O “raio 

visual” e o “fogo do olhar” dos antigos são conceituados pela psicanálise como a “libido de 

ver e o objeto olhar como manifestação da vida sexual”, respectivamente. (QUINET, 2004, P. 

10). Segundo o autor, o “olhar-ser olhado” articula-se com a castração no Outro, ou seja, “a 

divisão do sujeito é o efeito da fenda dupla do olho e do sexo do Outro”(QUINET, 2004, p. 

11). Segundo Quinet, a “pulsão escópica” é paradigmática da pulsão sexual, e confere, 

portanto, o caráter de beleza ao objeto desejado do mundo sensível, permitindo que  o sujeito 

o desnude com o olhar. 

Observa-se que o anônimo-personagem nutre pela irmã uma paixão quase patológica e, 

em muitos momentos da narrativa, ele deixa transparecer seu olhar/desejo pela irmã. “O toque 

com olhos” do sujeito  causa o desnudamento da figura feminina, revelando “o gozo escópico, 

a Schaulust que esta pulsão proporciona, é o gozo dos espetáculos.” (QUINET, 2004, p. 11). 

Essa parece ser a sensação do protagonista ao ver a imagem da irmã despindo-se diante do 

espelho do closet. Por outro lado, tal gozo traz também, “ao ser desvelado, o objeto, o horror, 

pois o olhar não pode se ver senão ao preço do desaparecimento do sujeito,  pois toda pulsão 

é, também, pulsão de morte.”(QUINET, 2004, p. 11). Portanto, a paixão escópica do 

personagem pela irmã confere-lhe mais uma fragmentação na personalidade do sujeito. A 

visão no espelho da irmã sugere uma ideia narcisista, duplicada, uma vez que ele preenche o 

seu ego esvaziado com a imagem feminina da irmã/mãe. 

Há várias cenas de suspense no romance em que somos ludibriados pela narrativa de 

Estorvo. O protagonista-anônimo arquiteta o roubo das joias da irmã e tal intento não se 

realiza nas primeiras tentativas. A narrativa descreve a cena em que o personagem está prestes 
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a efetuar o roubo dos objetos de valor da irmã e ser descoberto no closet de seu quarto, mas 

chega alguém, talvez uma camareira, interrompendo a ação. A cena se repete novamente, 

aumentando a tensão no texto e, somente na terceira versão, o ato criminoso se consuma. 

Parece ter sido realizado em uma noite de festa, que é descrita com minúcias, em que 

imperam as luzes do luxo, convidados em rodas, elegantemente vestidos, num ambiente com 

iluminação especial e a orquestra ao fundo, criando um clima de alegria e descontração. O 

personagem consegue escapar da mulher que se oferece para ele e sobe a escada grandiosa da 

casa e,  enfim, chega ao quarto, ao closet da irmã, olha com interesse meio feminino para as 

peças finas expostas, os muitos sapatos, alguns ainda “virgens”. Dentre muitas caixas, achou e 

abriu uma caixa redonda tipo chapeleira. Dentro dela havia outras tantas, cada vez menores, 

uma dentro da outra “que nem boneca russa. Dentro da última chapeleirinha encontrei uma 

bolsa de camurça clara. Intrometi-lhe a mão e toquei as joias da minha irmã.” (BUARQUE, 

1991, p. 60). 

Assim, a “trapaça” é um recurso muito empregado por Chico Buarque. O logro 

narrativo assemelha-se às caixas onde se escondem as joias, pois da história do narrador vão 

surgindo outras tantas histórias, uma dentro da outra, como uma “matrioska” (boneca russa) – 

uma linguagem múltipla e alegórica. Muitas vezes a literatura propõe esse jogo de enganos, o 

lúdico literário, cujo objetivo é ludibriar, trapacear o leitor e criar o prazer no texto.  

Após o roubo, o personagem foge em direção à serra, a caminho do sítio da família. 

Viaja com os bolsos recheados de ouro e pedras preciosas em um ônibus velho e sem 

conforto, entre pessoas simples do povo. Durante a viagem relembra as brincadeiras com a 

irmã nas curvas da serra no carro da família quando eram crianças e riam e gritavam juntos: 

“ôôôô”. Uma imagem-relâmpago do passado que logo se desfaz na primeira curva do ônibus 

em que se encontra. Tal lampejo fugaz é o prenúncio de céus nublados, de tempestade a 

caminho. Agora, está só e, a seu lado, tem a companhia de um indivíduo com mãos cor de 

cera. Aos poucos, ele percebe que é um defunto, mas que não adianta gritar, porque ninguém 

se incomodaria. Felizmente, o “Posto Brialuz” se aproxima e ele fala ao motorista que vai 

saltar. Mas ao saltar do ônibus vê “a cabeça do morto no centro da janela, olhando fixo.” 

(BUARQUE, 1991, p. 67) para ele, girando com o andar do veículo, como se o “pescoço 

fosse uma rosca.”(BUARQUE, 1991, p. 67). A morte o persegue, e tal cena é um prenúncio de 

um círculo fatídico que começa a se fechar. 

Chegando ao sítio, o personagem e o leitor descortinam a imagem da degradação natural 

e social do refúgio familiar, que fora invadido por contrabandistas, traficantes e plantadores 

de maconha. O personagem tenta buscar amparo, mas encontra a casa abandonada e habitada 
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apenas pelo velho caseiro, doente e viúvo, em companhia de dois netos que os filhos 

abandonaram com ele: um menino de cabeça raspada e uma menina de cabeleira crespa, nariz 

escorrendo, vestida com uma camiseta com a inscrição “Só Jesus23 salva.” (BUARQUE, 

1991, p. 28). 

O menino está diante de um aparelho de TV, e joga videogame. A menina, que o 

observa com olhos maliciosos, não tira o walkman do ouvido e cantarola uma música 

desconhecida. A criança, que simbolicamente constitui a imagem da inocência, da pureza, se 

desfaz no texto, corrompe-se no mundo moderno e capitalista. O menino já participa do grupo 

de marginais que irá atacá-lo violentamente. A menina aproxima-se da cama dele como uma 

mulher provocativa e, rapidamente, aproveita o torpor do sujeito e rouba-lhe todo o dinheiro 

dos bolsos de sua calça.  

Em um único momento do romance, parece-nos que o personagem demonstra 

sensibilidade. Ele sente pena do velho zelador do sítio, diante de seu estado de miséria e lhe 

oferece umas notas para o seu sustento. O velho caseiro diz que não precisa, mas pega 

rapidamente o dinheiro e o coloca numa mochila.  

Assim, seja na cidade, seja no campo, entre ricos e pobres não há distinção. Seguindo os 

passos narrativos, o protagonista entrega as joias para o chefe dos bandidos, que se encontra 

acompanhado de seus capangas. São homens estranhos, com atitudes e linguagem grosseiras, 

todos armados, com brincos na orelha e anéis nos dedos. Mas o chefão da máfia diz: “material 

beleza”. Em seguida, varre as joias colocadas em cima de um caixote com as costas da mão, 

afirmando: “A gente aqui não mexe com isso.” (BUARQUE, 1991, p. 69). Ao se abaixar para 

catar as pedras, o protagonista é violentamente golpeado por algum objeto ou pela bota de um 

deles. “O foco da dor  adormece e ela se irradia para o resto da minha cabeça, e a envolve, e é 

fora da cabeça que a dor me dói. Rodeado de dor, eu mesmo não sinto mais nada, e estou cego 

e surdo.” (BUARQUE, 1991, p. 69).  

Em Estorvo, o leitor participa indiretamente da derrocada deste personagem. Ele está 

num beco sem saída, ou melhor, só há uma única saída, a “brecha” - a morte, a “noite” eterna. 

A história de Estorvo retrata o personagem, o cenário e a história em processo de destruição, 

que alude às ruínas, à morte.  

 

                                                 
23 A camisa da criança com a frase “SÓ JESUS SALVA” é ambígua. Tanto serve para caracterizar a pobreza da 
criança que veste uma camiseta talvez doada por algum cristão, como pode ser interpretada como crítica à  
mercantilização da religiosidade através da publicidade com o nome de Jesus,  moda atual.  
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3.4  DESPERSONALIZAÇÃO E DERROCADA DO SUJEITO 

 
“Antes de provocar o terror, no luto, Satã age como 
tentador. Ele inicia os homens num saber que está  na base 
de um comportamento delituoso.” (BENJAMIN, 1984, p. 
252). 

 

 

A estrada que este personagem segue é torta, parece decretada por um “anjo safado”, 

conforme diz a letra da canção “Até o Fim”(1978), do compositor Chico Buarque, e o 

personagem é um gauche, de acordo com Drummond. Ele já não sabe para onde ir, mas “vai 

até o fim.” (BUARQUE, 2006, p. 276).  

Num certo trecho do romance, o personagem é obrigado pelo chefe dos traficantes a 

transportar uma mala cheia de maconha, recompensa pelas joias roubadas da irmã. Segue com 

a mala pesada até o ônibus e desce a serra em direção à cidade. Ela é o fardo, a cruz que tem 

que carregar e que guarda o seu segredo: um usuário e traficante de droga. Tenta esconder a 

mala no apartamento da mãe, mas ela, como sempre, não lhe atende, não lhe abre a porta. 

Talvez já tenha morrido, talvez não. Angustiado com a possibilidade de ser descoberto (a 

mala é o seu identificador) com a droga, precisa, urgentemente, escondê-la. Caminha com 

dificuldade pelas ruas, com as mãos escarnecidas, esbarra nos transeuntes, sobe e desce 

escadas de prédios, enfim, tropeça e cai, derrubando-a e deixando esparramar toda a maconha 

nos degraus de um edifício onde entrara.  

A violência cresce na narrativa e as ameaças à família aproximam o clímax do romance. 

Os bandidos tentam o resgate do personagem sem nome, mas a família acaba não atendendo 

aos telefonemas e, aos poucos, o leitor compreende que a mansão foi invadida, a irmã fora 

violentada em frente à filha, muitos empregados e cães foram mortos, outros machucados, 

vidros estilhaçados, sangue pelas paredes.  

A família, traumatizada, resolve contratar um detetive, um sujeito alto, com cabelos 

longos e amarrados e que, presume-se, tem um caso com a irmã do personagem. Seria ele o 

estranho de cabelos longos atrás do olho mágico? Talvez. O detetive manda viaturas para as 

favelas mais próximas, onde provavelmente os bandidos teriam se escondido e segue para o 

sítio para resolver as questões também ligadas à contravenção e ao crime organizado. No 

sítio, ele faz um acordo com o chefe deles, apresenta-o ao protagonista como o novo 

proprietário do local, estando de posse das joias da irmã.  

Vale ressaltar que o anti-herói da história soube de toda a tragédia familiar: o estupro da 

irmã, o cano do revólver na boca do cunhado durante horas, todas as mortes. A cena se dá em 
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uma das visitas que faz à irmã, quando participa do almoço com a família, quando o cunhado 

questiona-lhe se ele não sabia do roubo das joias. O estorvado descobre que deu mais um 

passo em falso. A irmã viajou para Paris para tentar se recuperar do trauma e, portanto, não 

conseguirá obter mais nada. Seu crime e sua identidade estão para ser revelados. A morte 

espreita o caminhar do sujeito-andarilho, que, contraditoriamente, livra-se da condenação pelo 

perdão da irmã. A mulher pede ao detetive, com carinho, pois flerta com ele, que esqueça o 

caso das joias. 

Vislumbra-se no final do romance, uma “promiscuidade apocalíptica, à qual todos 

parecem acostumados”, conforme pontuou Roberto Schwarz em entrevista à Veja24, no ano do 

lançamento do livro. O sujeito enlameado em todos os sentidos escapa da prisão e dirige-se ao 

ponto do ônibus. Desta vez, presume-se que ele fuja em direção à morte, não se sabe as 

consequências desse fato: 

Reconheço o sujeito magro de camisa quadriculada no ponto do ônibus que desce a serra. 
Avistá-lo ali, não sei por que, enche-me de um sentimento semelhante a uma gratidão. Sigo 
correndo ao seu encontro, de braços abertos, mas ele me interpreta mal; encolhe os ombros 
e puxa uma faca de dentro da calça (...). Recebo a lâmina inteira na carne, e quase peço ao 
sujeito para deixá-la onde está; adivinho que à saída ela me magoará bem mais que quando 
entrou. Ele empurra meu peito para desentranhá-la, e some na ribanceira que dá noutras 
bandas. (BUARQUE, 1991, pp. 139-40). 

 

Sobre este final trágico e em suspense do personagem, Roberto Schwarz afirma que, 

embora “estripado”, o personagem segue viagem em um ônibus, pensa que alguém vai lhe dar 

“um canto por uns dias” (a mãe, a irmã). Esta “disposição absurda de continuar igual em 

circunstâncias impossíveis é a forte metáfora que Chico Buarque inventou para o Brasil 

contemporâneo, cujo livro talvez tenha escrito.”(SCHWARZ, 1991, p. 181). 

Tal imagem metafórica remete ao estilhaçar da ordem social, à perda de valores morais, 

sociais e da “experiência” de que já falava o filósofo Walter Benjamin nos seus estudos sobre 

a modernidade. Diante de um presente arruinado, a marca da subjetividade contemporânea é 

“instável”, “líquida”, volátil e representa a crise atual  de unidade e sentido. O romance 

apocalíptico de Chico Buarque representa o sentimento melancólico da contemporaneidade, a 

partir da história degradante do protagonista, seu viver em ruínas e seu final dramático. 

Solitário em seu caminhar e ignorando ou destruindo os ensinamentos dos antepassados - a 

“experiência”-, ao homem contemporâneo resta o nada.  

                                                 
24 Texto de Roberto Schwarz encontra-se 
Disponível em: <www.chicobuarque.com.br/critica/crit_esto_schwarz 1.htm>. Acesso em: 7 fev.2012. 
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A arte contemporânea “dedica-se à extrema materialização da dor e da fisicalidade em 

toda a força de sua opacidade ao sentido.” (DIAS, GLENADEL, 2008, p. 7). Estorvo trata do 

pesadelo do viver do homem atual, turbulento e amedrontado diante da insegurança e da 

violência reinantes por toda parte. Representa o mundo “sem fantasia”, ou uma metáfora do 

paraíso perdido, uma obra “máscara mortuária”, parafraseando o título de uma obra de Walter 

Benjamin. Na era da técnica, da comunicação e do vídeo, o homem animalizou-se e se fechou 

em seu próprio mundo.  

O escritor desenvolve seu projeto de construção narrativo e musical sob os 

descompassos da nacionalidade permanentemente deslocada, sempre em trânsito, sempre 

distante daquilo que é comum. Descompassos que, na obra buarquiana, vão contaminando os 

princípios formadores da sociedade brasileira até hoje. A metáfora do Brasil implícita na obra 

do escritor e músico, ora mergulhada em desalento trágico como o que se instala na narrativa 

de Estorvo; ora imersa numa esperança de felicidade,  mas que permanece como incógnita, 

como a história do ghost writer, cuja felicidade mescla-se com o desterro pátrio. A aventura 

nacional brasileira deposita-se e se revela tanto nos romances quanto nas canções de Chico 

Buarque de forma oscilante, entre o sonho e a dor do Brasil que não se realizou: chão de 

desterro, pátria em abandono. 

Chico Buarque, um contador de histórias, sejam elas musicadas ou literárias, trouxe para 

Estorvo, o grande dilema da humanidade: Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Qual o 

sentido da vida? Para tantas perguntas, só há uma única e derradeira resposta: o fim 

inexorável de todos – a morte.  
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4  BENJAMIM: ESCRITURA FÍLMICA E ALEGÓRICA  
 
 

“[...] e naquele instante Benjamim assistiu ao que já 
esperava: sua existência projetou-se do início ao fim, tal 
qual um filme, na venda dos olhos.” (BUARQUE, 2004, p. 
5). 

 
 

 [...] Lá vou eu de novo como um tolo 
Procurar o desconsolo 
Que cansei de conhecer 
Novos dias tristes, noites claras 
Versos, cartas, minha cara 
Ainda volto a lhe escrever 
Pra dizer que isso é pecado 
Eu trago o peito tão marcado 
De lembranças do passado 
E você sabe a razão 
Vou colecionar mais um soneto 
Outro retrato em branco e preto 
A maltratar meu coração. 
(BUARQUE/TOM JOBIM, “Retrato em branco e preto”, 
1968).  

 
 

Benjamim é a segunda obra literária de Chico Buarque, publicada pela primeira vez em 

1995. O romance tem início com a cena dramática de fuzilamento do personagem-título do 

livro, Benjamim, que, mesmo com os olhos vendados, “[c]ego, identificaria cada fuzil e diria 

de que cano partira cada um dos projéteis que agora o atingiam no peito, no pescoço e na 

cara.” (BUARQUE, 2004, p. 5). Diante da morte, no “fiapo” de tempo que lhe resta, 

Benjamim Zambraia, ex-modelo fotográfico, revolve seu filme-vida, projetando por dentro de 

suas pálpebras o enredo de sua história de glórias no passado e de sofrimento e dor no 

presente. No cerne do romance se encena a  crise da subjetividade na contemporaneidade, à 

medida que se desenrola o drama do personagem diante da impossibilidade de aceitar a 

realidade do presente.  

Trata-se de outra narrativa visual como Estorvo, mas com um narrador em terceira 

pessoa atuando como um cinegrafista que se desloca rapidamente, no empenho de 

narrar/filmar todos os ângulos possíveis. Esse narrador especial se apropria da técnica da 

câmera subjetiva do cinema, pois direciona o olhar do espectador/leitor para o sujeito 

protagonista desvelado em imagens. Assim, a história é apresentada ao leitor aos poucos, em 

flashes, em closes e flashbacks: surge um rosto, uma cena, uma voz, um sentido. A 

circularidade já observada em Estorvo também ocorre em Benjamim, propiciando um jogo 

especular de imagens - a cena inicial do romance é o reflexo da última: o fuzilamento de 
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Benjamim. O narrador acentua o amálgama das linguagens literária e cinematográfica, 

marcando a hibridização predominante ao longo da obra:  

 
Benjamim assistiu ao que já esperava: sua existência projetou-se do início ao fim, tal 
qual um filme, na venda dos olhos. Mais rápido que uma bala, o filme poderia 
projetar-se uma outra vez por dentro das pálpebras, em marcha a ré, quando a 
sucessão dos fatos talvez resultasse mais aceitável. (BUARQUE, 2004, p. 5). 

 

Com a utilização deste recurso se constrói um mosaico formado pelas memórias do 

personagem ficcional que se projetam sobre o imaginário coletivo, em articulação com a 

história recente do Brasil, no momento mais incipiente de derrocada ideológica da esquerda 

tradicional e de mudanças políticas, sociais e econômicas.  

Percebe-se também, com a chocante cena inicial, a evocação de um romance policial, ou 

mesmo a lembrança da fase de repressão política vivenciada pela intelectualidade nacional 

naqueles anos de repressão. Chico Buarque foi sempre vigiado, cerceado da liberdade de 

expressão pela censura, fato que o obrigou a abandonar o Brasil por um breve período em 

1969, quando a ditadura militar infiltrava-se pelas frestas da vida brasileira e expulsava daqui 

os “seres não-desejados.” (PEREIRA, 2004, p. 111). 

O fuzilamento do protagonista remete à abertura de Cem anos de solidão, de Gabriel 

García Márquez. O coronel Aureliano Buendía se vê diante do pelotão de fuzilamento, no 

momento em que o pai o leva a conhecer o gelo, e a cena lhe é revolvida diante dos olhos, em 

flashback. Nesse sentido, Pedro Meira Monteiro apresenta um estudo comparativo sobre a 

distinção do significado da morte em cada obra, ressaltando que em Cem anos de solidão “o 

instante da morte abre os olhos a uma fábula cuja tragédia não anula, antes reforça, a grandeza 

da estirpe condenada”; já em Benjamim, o vislumbre da morte “encerra, no instante de uma 

narrativa mais curta e nervosa, uma história esvaziada de todo caráter épico, revelando um 

mundo em que a própria poesia parece impossível, ou inatingível” (MONTEIRO, 2004, p. 

351). 

Segundo José Castello, questões, como “de que trata o romance” e “qual o tema do 

livro”, parecem ser formuladas em “banco de escola”, “inconvenientes”, e traçam como 

atributos da literatura, “a mentira, as ilusões, a falsificação”. Para o crítico, um romance “não 

é um compêndio, nem um laudo, muito menos uma confissão. Num romance, a rigor, nada 

acontece, embora romances estejam atulhados de fatos, peripécias e ‘ação’”, pois, o 

“conteúdo é a própria letra, a própria escrita.” (CASTELLO, 2004, p. 73). Realidade do fato 

ou ilusão, imaginação? Nada. Apenas literatura.  
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Benjamim é uma história de pessoas esvaziadas, “duplicatas de imagens que as engolem 

e as substituem numa velocidade destruidora a um ponto que deixam de saber quem elas são” 

(CASTELLO, 2004a, p. 74). É o caso de Benjamim Zambraia, que sobrevive de um mundo 

povoado com imagens do passado, desconectado do presente e tendo o futuro interrompido 

pela morte violenta e repentina.  

Benjamim admite a mesma nebulosidade de Estorvo, quando demonstra que sonho e 

realidade se fundem, ou se confundem, na narrativa, às vezes com características surrealistas, 

se bem com o mesmo rigor formal, reorganizando a possibilidade de seu entendimento. 

Imagens descritivas ilustram o factual, mantendo uma possível verossimilhança, mas, aos 

poucos, se constata a ênfase no imaginário, pois o foco subjetivo predomina sobre a 

objetividade.  

Trata-se de uma ficção de curto fôlego, com sete capítulos com a correspondência 

intencional ao espaço de uma semana, segundo afirmado pelo próprio autor, em entrevista ao 

jornal Estado de São Paulo (MASSI, 1995). Contudo, o tempo narrativo não se realiza de 

forma cronológica; pelo contrário, as cenas seguem, em muitos momentos, o fluxo memorial 

vacilante do envelhecido e decadente protagonista, compondo uma escritura fantasiosa e 

escorregadia, com cenas do passado mesclando-se com o presente. O próprio Chico Buarque 

identificou, na obra, uma combinação entre “o máximo de realismo com uma sensação intensa 

de delírio, como se a observação fosse uma faculdade imaginativa.” (BUARQUE apud 

SILVA, 2004, p. 118).  

Artista como o anônimo de Estorvo, a história do ex-modelo fotográfico é retratada em 

duas fases distintas: passado e presente. A primeira refere-se à década de 1960, período 

conhecido como anos dourados da sociedade brasileira (tempos dos festivais da canção, do 

Cinema Novo, do Teatro de Arena). Nesse contexto histórico, Benjamim vive um período de 

esplendor: jovem, belo, esportista e modelo fotográfico. Tempo de sucesso profissional e de 

preferência entre as mulheres, inclusive de Castana Beatriz, mulher inesquecível e grande 

amor de sua vida.  

A paixão virou namoro e permaneceu em seus sonhos para sempre, após um 

relacionamento conturbado e frustrante. O pai da jovem afastou-a de Benjamim, embarcando 

a filha para a Europa e, quando retornou, ela envolveu-se com um professor ativista. Ambos 

foram assassinados pelas “autoridades” da época. Já o presente do protagonista refere-se ao 

final dos anos 1980, fase da abertura política no país, após o longo período de trevas imposto 

pela ditadura. No entanto, a sociedade, que tivera seus sonhos de liberdade bloqueados por 

tanto tempo, tornou-se descrente, revelando certo desprezo ou mesmo alienação das questões 
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sociais e políticas, passando a ter uma atitude individualista. Benjamim encarna essa 

alienação pela total falta de identificação com o tempo presente. Este não existe para ele e 

sequer o futuro, pois seus olhos se fixaram no passado petrificado. O dilema que vive é 

“entrar num bar-restaurante ou voltar para casa. A questão é embaraçosa porque Benjamim 

não tem sono, nem sede, nem apetite, nem alternativa para esta tarde.” (BUARQUE, 2004, p. 

6-7). Ostracismo e ambivalência compõem a imagem trôpega desse personagem, cuja 

narrativa propicia uma leitura à deriva, que beira o delírio, sem chances de realismos. 

O romance de Chico Buarque encena o desequilíbrio do real na ficção através da 

história de um protagonista iludido e desconectado da realidade à sua volta. Tudo é  fantasia 

do literário. 

Benjamim e outras narrativas de Chico Buarque são tramas de textura  deslizante, cujas 

fronteiras se confundem entre o fato ficcional e o sonho dos protagonistas. São histórias 

sombrias, melancólicas, de personagens ambíguos, fragmentados, desencantados, solitários, 

inadaptados ao mundo atual, ou à beira da morte. Narram para não perecer, como se verá, 

mais adiante neste trabalho, nos seus dois outros romances: Budapeste e Leite derramado.   

No entanto, uma questão é frequente na obra do escritor: quem somos nós? Os 

protagonistas são homens urbanos de meia idade, sempre à procura de algo - da identidade 

perdida na sociedade contemporânea. O leitor acompanha a viagem dramática de cada 

personagem, mas não de forma linear, pois o escritor prima pela sobriedade e pela recusa de 

metáforas fáceis. Chico Buarque roteiriza seus textos com agudeza e objetividade de 

linguagem, sem excessos e atento à finalidade a que se propõe: criar a imagem, a atmosfera de 

desencanto e de dor do homem contemporâneo. Essa atmosfera opressiva, até mesmo 

angustiante e doentia, permeia seus romances, sempre presidida pela morte em vários 

sentidos. 

Em tempos de supervalorização da imagem, Benjamim revela-se como uma narrativa de 

forte conteúdo sinestésico, em que o olhar, a dinâmica da representação e a memória se 

projetam na escritura-fílmica, no sentido de encenar a história da decadência do protagonista 

agravada por sua aparência desleixada: 

 
Se uma câmera focalizasse Benjamim na hora do almoço, captaria um homem 
longilíneo, um pouco curvado, com vestígios de atletismo, de cabelos brancos mas 
bastos, prejudicado por uma barba de sete dias, camisa para fora da calça surrada 
aparentando desleixo e não penúria, estacionado em frente ao Bar-Restaurante 
Vasconcelos, tremulando os joelhos como se esperasse alguém. (BUARQUE, 2004, 
p. 6).  
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A descrição enfatiza a perspectiva do olho-câmera do narrador, alinhada com os valores 

cultivados na sociedade do espetáculo. Seus paradigmas são a beleza e a juventude, das quais 

Benjamim justamente se afasta pela decrepitude de sua triste figura, contrariando a compulsão 

predominante na contemporaneidade – o culto à imagem. O mundo de hoje se assemelha a um 

reality show, ou a um “castelo de imagens”, segundo José Castello, em que todos vivem sob a 

vigilância de câmeras instaladas por toda a parte. (CASTELLO, 2004, p. 75). Mais 

recentemente, os celulares se tornaram objeto de extensão corporal dos sujeitos. Ninguém 

escapa desse vício paranoico. Todos querem fotografar e filmar tudo, uma espécie de desejo 

de manter, de estender o presente que instantaneamente torna-se passado, talvez pela certeza 

da proximidade da morte, ou pela descrença na transcendência.  

Assim, a fotografia torna-se fundamental no enredo de Benjamim, pois é uma arte que 

paralisa o tempo, mantém a imagem do fotografado estática de acordo com o viver do 

protagonista, perpetuando sua memória. Contudo, Benjamim Zambraia, paranoico como o 

anônimo-personagem de Estorvo, sente-se perseguido e, paradoxalmente, para se livrar dessa 

sensação, adquire uma “câmera invisível” e filma, durante sua juventude, as “muitas garotas, 

cujos ombros, orelhas e rabos-de-cavalo foram imortalizados em suas películas.”(BUARQUE, 

2004, p. 7). A obsessão de Benjamim de fotografar/filmar parece prenunciar o que virou 

mania na atualidade. No seu acervo, constam as aventuras do jovem como as “dublagens de 

cantor de jazz, saltos de trampolim, proezas no futebol, brigas de rua (...) e a sua estreia no 

sexo com uma senhora de idade (trinta anos, trinta e um, trinta e três).” (BUARQUE, 2004, p. 

7). Foi somente com “o advento do primeiro cabelo branco” que Benjamim se desfez da 

máquina, mas era tarde, pois o objeto criara autonomia e ele teve ganas de erguer a camisa e 

cobrir o rosto, conforme relata o narrador. (BUARQUE, 2004, p. 7).  

É notória a ironia no texto pela visão antiquada e preconceituosa do protagonista, que 

associa a velhice aos primeiros fios brancos do cabelo, bem como a terminologia empregada à 

mulher de trinta anos como uma “senhora de idade”. Benjamim espelha a ideologia da 

sociedade do espetáculo e do consumo à qual pertence, em que aparência e juventude são 

considerados valores estéticos e comerciais. Envelhecido, o protagonista é um sujeito-coisa, 

descartável, um ser à deriva. O abatimento psicológico é flagrante, influenciando no desleixo 

físico e na atitude contemplativa do personagem. 

Embora Benjamim não seja um romance de testemunho da catástrofe da história como 

as Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, o protagonista sofre um trauma memorial 

representado na atitude de recusa do real (culpa pela morte de Castana) e daí a necessidade de 

insistir no mundo da ilusão. A tragédia de Benjamim se desenrola em terreno narrativo 
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movediço e cheio de máscaras e, nele, o leitor submerge em meio às incertezas do enredo, 

diante da inconsistência do protagonista. Benjamim vive em um sonho acordado, uma espécie 

de “onirismo desperto”, conforme pontuou Fernando de Barros e Silva. (BARROS E SILVA, 

2004, p. 119). 

Assim como o personagem de Estorvo, o ex-modelo é também um sujeito fragmentado, 

inadaptado à sociedade, cuja dinâmica de transformação não consegue assimilar nem 

acompanhar. Vive encarcerado em seu apartamento no qual as janelas se colam à parede de 

uma pedra, cuja presença é mais um símbolo de interdição ao mundo exterior, centrado em si 

mesmo, no personagem que imaginou ser ao longo da vida. Refletindo uma imagem sem 

brilho, tenta sobreviver com base em remotas recordações, em cacos memoriais e na 

lembrança já esmaecida de seu grande amor, Castana Beatriz. 

Ao sair do apartamento sombrio em busca de pistas, de indícios de si mesmo, esbarra na 

visão de uma jovem morena, Ariela Masé, futuro moto contínuo da narrativa e razão da 

perpetuação do sonho/delírio de Benjamim. No Restaurante Vasconcelos, Benjamim observa 

à distância a bela morena que conversa animadamente com um homem numa mesa. Repara os 

gestos da jovem “e a tênue animação da sua boca25 transforma todo um rosto” (BUARQUE, 

2004, p. 10). Ao ver Ariela, imediatamente se apaixona e passa a imaginá-la como a filha de 

Castana Beatriz.  

Embora haja superficialidade na apresentação dos personagens, Ariela Masé ganha 

destaque na narrativa a partir da visão ilusória de Benjamim. No entanto, a personagem não 

passa de uma simples e desajustada vendedora de imóveis da Imobiliária Cantagalo Ltda. Seu 

trabalho restringe-se a levar clientes a apartamentos, nem sempre em boas condições, à venda 

ou à locação. Ariela Masé vive do seu trabalho modesto, que não lhe traz satisfação e até 

mesmo certa repugnância, ao ter de se submeter às ordens do dono da imobiliária, Dr. 

Cantagalo. A jovem tem um namorado, Jeovan, mas acaba relacionando-se com Zorza, um 

homem casado, e, depois, com um candidato político de nome peculiar, Alyandro Sgaratti, um 

mulato de olhos azuis, o herói de Ariela.  

A partir do encontro casual com Ariela, Benjamim aciona os resquícios de sua memória 

vacilante, empreendendo-se em busca obsessiva no sentido de recuperar as lembranças do seu 
                                                 
25Há no romance uma fixação de Benjamim por bocas. Segundo o Dicionário de Símbolos, a boca é a “abertura 
por onde passam o sopro, a palavra e o alimento, a boca é o símbolo da força criadora e, muito particularmente, 
da insuflação da alma. Órgão da palavra (verbum, logos) e do sopro (spiritus)”. [...]. Esse aspecto positivo, 
porém, como todo símbolo, tem um reverso. A força capaz de construir, de animar, [...] é igualmente capaz de 
destruir, de matar, de confundir, de rebaixar” (CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain, 2009, p. 133). Tal 
fixação por bocas permite uma correlação com a arte primeira de Chico Buarque: a música. Pela força da palavra 
e do canto do compositor que virou escritor, vislumbra-se o desdobrar da significação da palavra buarquiana na 
ficção.  
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passado morto. Imerso no vazio do presente, Benjamim tenta resgatar sua identidade de 

outrora através do retrato de Castana guardado nos álbuns que colecionava. O sujeito iludido 

acredita que, ao rever a foto da amada, sua tese ilógica e fantasiosa se confirmará.  

O espelho midiático invade e formata as cenas da ficção, bem como reflete a alma de 

Benjamim que “se debate em um mar de imagens, ou um filme frenético a desenrolar.” 

(CASTELLO, 2004, p. 79). Daí a narrativa se valer do diálogo com as linguagens 

tecnológicas e visuais, para a paralisação da imagem no tempo pela fotografia e, ao mesmo 

tempo, acionar o movimento de avançar e retroceder através da câmera do cinema. Tais 

recursos são elementos importantes para a composição da narrativa onírica e memorial 

vislumbrada no romance. 

Assim, o romance explode em imagens que engolfam os personagens numa 

supervalorização daquelas em detrimento destes, imagens descartando corpos. Pessoas  

aquém de suas imagens. Os corpos são descartáveis, mas as imagens perduram onipotentes 

como deuses. Esse é o jogo fantasioso da vida representado em Benjamim.  

 

4.1 MEMÓRIA E FANTASMAGORIA 

 
“A memória pura é um fluxo temporal interior.”(CHAUÍ, 
1999, p. 129). 

 

 

No jogo da escritura fílmica de Benjamim, memória e imaginação são recursos 

empregados na ficção para caracterizar o mundo passadista e ilusório do protagonista. 

Benjamim se vale de suas reminiscências e de suas alucinações para desvelar os vultos das 

personagens femininas da história - Castana e Ariela -, mulheres que assumiram na vida dele 

um panteão na sua memória, contudo, a imagem da primeira delas ele não é capaz de recordar 

como queria.  

Marilena Chauí define a memória como uma capacidade humana de evocar o passado, 

de reter e guardar o tempo que se foi, portanto uma atualização “do passado [...] e é também 

registro do presente para que permaneça como lembrança” (CHAUÍ, 1999, p. 128). A autora 

cita a dupla espécie de memória defendida pelo filósofo francês Henri Bergson: a primeira, a 

“memória-hábito”, constituída por um automatismo psíquico adquirido pela repetição 

contínua de alguma coisa, como os gestos de um motorista de carro, que dirige, pisa no 

acelerador ou no freio de forma automática; a segunda é a “memória pura ou memória 

propriamente dita”, “aquela que guarda alguma coisa, fato ou palavra únicos, irrepetíveis e 
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mantidos por nós por seu significado especial afetivo, valorativo ou de conhecimento” 

(CHAUÍ, 1999, p. 129).  

Nesse contexto, percebe-se que Benjamim Zambraia sobrevive de sua “memória pura”, 

ou seja, das lembranças de glórias enquanto homem, amante e profissional. Porém, com o 

passar dos anos, as imagens guardadas em sua mente ficam embaçadas  pelo esquecimento 

como uma fotografia desbotada, causando-lhe angústia, obsessão e o desejo ilusório de 

resgatar o tempo,  a própria identidade e, principalmente, o rosto da amada, sem o qual a vida 

não se sustenta. Benjamim busca as imagens do passado guardadas em pastas de “plástico 

colorido” no alto de um armário, precisando de uma cadeira para alcançá-las. A cena, ao 

mesmo tempo tragicômica e cinematográfica, ilustra o processo de desajuste psicológico do 

protagonista, repercutindo em suas atitudes e nos gestos corporais, especialmente, no olhar 

pendular entre passado e presente:  

 
Desce da cadeira, abre a pasta e atira-a para o alto, como se tivesse achado um 
inseto. Retalhos de revistas e jornais cobrem os tacos do assoalho ao pé  da cama. 
Formam uma tapeçaria decorada com um elemento obsessivo, uma figura humana 
que muda de flanco, de dimensões, de roupa e de cenário, mas nunca de fisionomia, 
e essa figura é Benjamim Zambraia aos vinte e cinco anos. [...] Benjamim senta-se 
na cama à margem do painel e sua atenção oscila como um pêndulo entre dois polos. 
São dois polos que o atraem com igual intensidade, de modo que Benjamim poderia 
perpetuar-se em pêndulo. Começa a anoitecer no apartamento, quando ele cai de 
joelhos e já não hesita: as duas poses distintas são da mesma mulher, uma manequim 
com franja de Cleópatra, pálpebras negras e olhos puxados por delineador. De um 
ímpeto, Benjamim tapa as revistas, abafa a manequim, recolhe o maço de fotos, 
esmaga-as contra o peito e tenta atochá-las na pasta onde não querem mais caber. 
Dobra a pasta assim mesmo, como um sanduíche exuberante, e sobe na cadeira para 
encaixá-las em seu escaninho. Mas a pasta desmantela-se e deixa escorrer seu 
recheio, que volta a espalhar-se no chão e recompõe o tapete pelo avesso. 
(BUARQUE, 2004, p. 12-13). 

 
 

 
O desarranjo das fotos recupera o desmantelo interno do personagem, com vida 

semelhante ao recheio das pastas: virada pelo avesso. O sujeito solitário amorosamente abraça 

os fragmentos do passado retido na imagem da manequim fantasiada de Cleópatra. O abraço 

remete à carência afetiva do personagem e seu desejo de segurar o impalpável: o passado. 

Não o conseguindo, agrava-se sua desventura. Paradoxalmente, o nome do protagonista, 

Benjamim, tem derivação etimológica no hebraico  Benyamin (união de ben, filho e yamin, 

mão direita), isto é, filho da felicidade. Mas é uma felicidade relegada para um tempo extinto. 

O presente, ao contrário, é doloroso e infeliz, configurando, assim, a imagem do avesso da 

vida do personagem: a perda da identidade pode ser lida/pressuposta pelo esvaziamento do 

sentido do próprio nome. Neste trânsito, a narrativa de Benjamim caracteriza-se pela 
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temporalidade deslocada, movediça, marcada pelo fluxo de consciência, invertendo a ordem 

dos momentos, criando a imagem do intemporal, conforme afiança Benedito Nunes:  
 
 
É deslocável o presente, como deslocáveis são o passado e o futuro. De “uma 
infinita docilidade”, o tempo da ficção liga entre si momentos em que o tempo real 
separa. Também pode inverter a ordem desses momentos ou perturbar a distinção 
entre eles, de tal maneira que será capaz de dilatá-los indefinidamente ou de contraí-
los num momento único, caso em que se transforma no oposto do tempo, figurando 
o intemporal e o eterno. (NUNES, 1988, p. 25). 

 
 

Através do fluxo memorial de Benjamim, desvelam-se as venturas e aventuras do ex-

modelo profissional, seu sucesso com as mulheres que voltam a habitar na sua mente: “a 

Alda, a Matilde26, a Tetê, Xiomara, Ana Colombo, e Regina di Cuori, a Tetê de novo” e a 

paixão que vivera com a morena Castana Beatriz, trinta anos atrás (anos 1960), com relação à 

atualidade da narrativa (BUARQUE, 2004, p. 55).  Pouco a pouco, descobre-se que Castana 

fora morta em circunstâncias obscuras em que o protagonista  estaria envolvido. Ao seguir 

Castana e o professor, Benjamim acabou servindo de guia para o casal ser executado no 

sobrado verde-musgo. A passagem não se faz às claras, ela é entremeada por acontecimentos 

do passado e do presente do protagonista. Benjamim seguirá também Ariela que, no seu ofício 

de corretora, leva dois clientes para mostrar o mesmo casarão. Portanto, as cenas se duplicam 

ou se interpenetram, tornando o texto entremeado de divagações, que só aumentam a incerteza 

da leitura. 

No entanto, sabe-se que Castana é personagem morta, tornando-se uma imagem 

fantasmagórica que assombra a vida de Benjamim. Ariela Masé, por sua vez, encarna o duplo 

fantasmal de Castana, uma imagem viva, descrita pelo conjunto de movimentos de seu corpo, 

mas que estampa um sorriso “estagnado”, segundo a visão de Benjamim:  

 
Quando eles se levantam, a estatura da moça surpreende Benjamim: dona de coxas 
muito longas, ela sobrepuja o amigo em meio palmo. Passa rente à mesa de 
Benjamim e chega a fitá-lo sorrindo, mas é um sorriso residual, estagnado. E quando 
ela acaba de passar, o sorriso não é mais dela, é de outra mulher que Benjamim fica 

                                                 
26 Matilde é um nome de origem germânica, significa guerreira que combate com energia e que indica certa 
preocupação com o futuro. (Disponível em: <www. significado. origem.nom.br/nomes_m/>. Acesso em: 6 jun. 
2014). Portanto, um nome que contrasta com a vida do personagem preso ao passado. Em Benjamim, Matilde faz 
parte do rol de namoradas de Benjamim. No entanto, este é o mesmo nome que o escritor escolhe para a 
protagonista, mulher do velho Eulálio, do romance Leite derramado, que desaparece no tempo da narrativa. Pode 
ser apenas um detalhe insignificante de escolha, ou de preferência de nome do escritor. Mas já se observou, no 
estilo literário de Chico Buarque, a presença da repetição de temas, de termos, de cenas compondo a 
circularidade da narrativa. Nesse sentido, tal estilo se coaduna com a música, com o ritmo, com a pausa, com a 
repetição, com o refrão. Segundo Benedito Nunes, “a narrativa se parece com a música no sentido de que ambas 
dão um sentido ao tempo”. (NUNES, 1988, p. 5).    
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aflito para recordar, como uma palavra que temos na ponta da língua e nos escapa. 
Ou como um nome que de pronto brilha na memória, mas não podemos ler porque 
as letras se mexem. Ou como um rosto que se projeta nítido na tela, e dissolve-se a 
tela. Benjamim precisaria rever a moça, pedir para ela repetir o sorriso e lhe 
reconstituir a lembrança. (BUARQUE, 2004, p. 11-12). 

 
 

Percebe-se a utilização da metáfora para descrever tanto a falha da memória do 

personagem quanto a incerteza do relato. Benjamim busca no seu arquivo mental, já se 

desmantelando, um elo para aquele sorriso. O texto remete ao processo mesmo da memória 

claudicante, feito de lembranças que brilham e de esquecimentos que obscurecem um nome, 

uma palavra, uma imagem na tela interior da mente.  

A propósito, a imagem da tela interior remete mais uma vez ao entrelaçamento entre 

cinema e literatura e vice-versa. Essa tela existe tanto para quem escreve quanto para quem lê 

o texto, assim como as imagens do cinema se originam de um roteiro textual. Ítalo Calvino 

defende essa proposição a respeito do poder da imagem. Para o autor, antes da expressão 

escrita ou falada, as imagens (memória, imaginação, sonhos) projetam-se mais rapidamente 

em nosso “cinema mental” do que nossa capacidade de articulação com palavras: 

    
[...] lemos por exemplo uma cena de romance ou a reportagem de um acontecimento 
num jornal, e conforme a maior ou menor eficácia do texto somos levados a ver a 
cena como se esta se desenrolasse diante de nossos olhos, se não toda a cena, pelo 
menos fragmentos e detalhes que emergem do indistinto. (CALVINO, 1990, p. 99). 

 

A escrita memorial serve como recurso narrativo imagético que pode se apresentar tanto 

no texto como no cinema. Mirian Sumica C. Reis formula interessante argumentação sobre a 

apropriação pela literatura da arte cinematográfica, subvertendo o que no passado se fazia, ou 

seja, as adaptações de textos literários para filmes. Mirian Reis cita a análise de Marinyse 

Prates Oliveira, ao ressaltar que a estratégia de utilização de técnicas do cinema na literatura 

não pertence à arte contemporânea, pois já se apresentava nas artes de vanguarda do início do 

século XX, quando o cinema se popularizava. No âmbito nacional, Marinyse lembra o 

romance Amar, verbo intransitivo (1927), do escritor modernista Mario de Andrade, como 

marco dessa nova escritura em que o autor se apropria da linguagem do cinema como 

reinvenção literária. Acrescenta Mirian Reis que “determinadas estruturas imagéticas já 

faziam parte do arcabouço técnico da escrita como se lê, por exemplo, nos cortes de cena e de 

temporalidade, flashbacks, flashforwards e pausas presentes nas obras de Machado de Assis, 

entre diversos outros escritores.” (REIS, 2013, p. 5). A partir dessa análise dos textos 

literários, a ensaísta considera que essas estruturas pertencem às narrativas e não 

correspondem a uma modalidade específica de narrativa. Tal conclusão parece lógica, pois a 
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arte literária surgiu antes da arte cinematográfica, embora o mundo virtual praticamente 

tenha-se tornado real, com a amplitude dos recursos tecnológicos e imagéticos da atualidade. 

Fica, portanto, cada vez mais difícil decifrar as fronteiras entre as linguagens artísticas, que 

intercambiam seus recursos técnicos e linguísticos.  

Dessa forma, a sugestão de contar a vida numa sucessão fílmica apresentada na primeira 

cena da narrativa aponta para os métodos de escrita e de leitura propostos pelo romance. 

Portanto, para se compreender a caracterização de Benjamim enquanto protagonista da 

própria história  deve-se ter em mente os fotogramas de sua tela interior no clímax da 

trajetória do personagem, ou seja, no curto intervalo de vida restante, diante da morte. A 

agilidade e a aparente desordem da sucessão de imagens no romance seguem alternando os 

fluxos da memória de Benjamim e de Ariela Masé,  além da visão externa do narrador.  

No jogo fantasioso do romance, tanto Benjamim imagina Ariela ser quem não é, quanto 

a jovem corretora também pensa que Benjamim é um “artista famoso” e fantasia um mundo 

irreal “daquele homem do outro mundo”, delicado, que lhe oferece flores e a convida para 

tomar um “digestivo” numa casa com quintal e coelhos ou numa cobertura de frente para o 

mar. (BUARQUE, 2004, p. 88). Envolta por essas ideias, a jovem sente que não está 

preparada para se encontrar com o artista: 

 
Mas receia mostrar-se estouvada [...]. Artista que ele é, habituado a sair com artistas, 
a ouvir música e ver obras de arte com artistas, trabalhar, rir, comer, beber, dormir 
com artistas, a falar ao telefone de madrugada com poetisas, escultoras, damas de 
teatro, talvez Benjamim tenha perdido o interesse por Ariela durante o almoço. 
(BUARQUE, 2004, p.88). 

 

Em outro momento da narrativa, Benjamim será confundido com um artista por um 

grupo de jovens estudantes em uma gincana, organizado por Zorza, um dos namorados de 

Ariela. O modelo que ninguém quer transforma-se em objeto de competição estudantil, sendo 

carregado pelas jovens até o local da premiação da gincana. Porém, outro grupo apresenta 

uma girafa e, segundo os organizadores, merece o prêmio da gincana. Nesta cena que remete 

à imagem circense, Ariela está com Zorza e vê Benjamim pela segunda vez, confirmando sua 

falsa ideia de ser ele quem não é. 

No jogo de avessos dessa narrativa, a arte buarquiana ocupa a posição transversal, 

levando o equilíbrio a se perder e a realidade a se encher de instabilidade e desconfiança, “a 

vacilar, arder, a ser arte.” (CASTELLO, 2004, p. 78).  
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4.2  MELANCOLIA E MORTE  

 
“A concepção da história-destino ordena-se em torno da 
morte.” ( ROUANET. In:   BENJAMIN, 1984, p. 38). 
 

 
 

A morte é uma presença constante na obra de Chico Buarque, estabelecendo uma marca 

na sua escrita. Ela “é a verdade última da vida, o ponto extremo em que o homem sucumbe à 

sua condição de criatura.” (ROUANET. In: BENJAMIN, 1984, p. 38).  A morte que se impõe 

desde o início do romance, ronda e se instala na escritura vazia e arrebata violentamente no 

final do livro.  

A perda irrecuperável da amada gera uma saudade doentia e, ao mesmo tempo, a culpa 

pela sua morte, provoca-lhe o envelhecimento físico, emocional e profissional, deflagrando-

lhe a melancolia, uma dor permanente, ou um luto inconcluso. O choque da execução da 

amada deu origem ao trauma psicológico que se revela nesse ser à deriva, que vive às 

escondidas em plena crise existencial. Resta-lhe sobreviver do sonho, da fantasmagoria de 

Ariela ser quem não é. 

Por outro lado, a representação imagética do protagonista está interligada à natureza 

morta, à Pedra do Elefante, uma montanha da cidade. Benjamim tem “o cheiro da Pedra” e 

sua imagem “emperdenida” correlaciona-se com a imobilidade do mineral frente à mobilidade 

do mundo. Avesso ao sentido mercadológico, ele comprou um apartamento de fundos, de cuja 

janela deparava-se com a montanha que ele cumprimentava diariamente. Conhecia “cada 

poro, cicatriz, verruga, toda a rugosidade daquela pele de pedra infantil, pois tratava-se de 

uma rocha recente, a se confiar nos geólogos.”(BUARQUE, 2004, p. 53).  

Assim, Benjamim  

 
tinha a sensação de penetrar na dimensão temporal da Pedra. Poderia conviver com a 
montanha solitária, fosse em era anterior aos índios, fosse muitíssimo mais adiante 
em sua idade adulta, as faces lisas e rijas, dado que as rochas parecem remoçar com 
o tempo. (BUARQUE, 2004, p. 53).   
 

 
O modelo decadente divaga e acredita na “hipótese de que a razão esteja com as pedras, 

e o tempo real corra ao revés do que convencionamos computar.” (BUARQUE, 2004, p. 53). 

Benjamim tem olhar mortificado e deseja ser natureza-morta, ser pedra. Interessante observar 

que, enquanto o personagem se naturaliza, a pedra é personificada no texto. O protagonista 

aparece descrito pela ótica da pedra, como se vê na passagem: “o aspecto do Benjamim que 
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veio morar no prédio em frente, que toda amanhã abria as três janelas, fazia flexões nos 

parapeitos, estufava o tórax e dizia ‘bom dia, Pedra’.” (BUARQUE, 2004, p. 53).   

A pedra como lápide, e, portanto, como morte – espécie de último abrigo –, é um dos 

símbolos da melancolia enquanto elemento mineral, frio e seco. O objeto inanimado serve 

para caracterizar a inércia, ou a acedia que constitui um dos pecados capitais do melancólico:   

 
a aflição, que em geral abranda o coração, torna-o cada vez  mais obstinado em seus 
pensamentos pervertidos, porque suas  lágrimas não caem no coração, suavizando sua 
dureza, mas acontece com ele como com a pedra, que se molha por fora apenas quando o 
clima está úmido (...) Melancolia: a dura pedra, a árvore seca, o cipreste morto oferecem à 
minha tristeza um lugar seguro, e me fazem esquecer meu ciúme. (ALBERTINUS apud 
BENJAMIN, 1984, p. 176-177).  

 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, o romance apresenta um duplo viver do 

protagonista: as glórias do passado, referentes aos anos felizes da década de 1960 e, passados 

30 anos, a imagem focada de Benjamim é semelhante à contemplada pela pedra,  a de “um 

homem trinta anos mais velho que este do rosto escalavrado, que em silêncio a 

contempla”(BUARQUE, 2004, p. 53). Seu futuro está amarrado “como corda na cravelha da 

guitarra”, diz o narrador. “Insone há várias noites, vê nascer o sol pela sombra do edifício na 

Pedra, e sente um aperto na garganta.” (BUARQUE, 2004, p. 54). 

Aos 55 anos, Benjamim é considerado ultrapassado, uma imagem degradada, um velho 

para a sociedade. Suas fotos antigas são como peças de museu, pois como afirma Roland 

Barthes, em A Câmara clara, a fotografia transforma o sujeito em “objeto de museu” e 

ressuscita o morto: 
 

E aquele ou aquela que é fotografado é o alvo, o referente, espécie de pequeno 
simulacro, de eídolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de 
Spectrum da Fotografia, porque essa palavra mantém, através de sua raiz, uma 
relação com o “espetáculo” e a ele acrescenta essa coisa um pouco terrível que há 
em toda fotografia: o retorno do morto. (BARTHES, 1984, p.20). 
 
 

A visão barthesiana da fotografia ligada à morte permite uma correlação entre as fotos 

de Benjamim Zambraia e de Castana Beatriz como retratos de mortos, de espectros ou de 

fantasmas que reaparecem para compor o enredo do livro. Na visão alegórica, Thanatos 

impera. O romance encena o drama de Benjamim que sofre os desajustes consigo mesmo e 

com a sociedade volátil. Como um ser fantasmagórico, o personagem sobrevive de ilusões, ou 

de uma visão avessa da realidade. Através da impossibilidade de retorno ao passado, 
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Benjamim incorpora a visão de um espetáculo triste, lutuoso, do sujeito arruinado, morto em 

vida.  

Também o cenário, o Rio de Janeiro, corrobora a perspectiva de derrocada do 

protagonista. O romance é ambientado na cidade carioca sem maravilhas, como espaço 

incerto e ameaçador ao homem e à natureza, diante da violência em si, do mercado 

imobiliário e da corrupção. O próprio edifício onde mora Benjamim, no Largo do Elefante 

(nome da montanha) é alvo de especulação imobiliária, pois na próxima administração a 

montanha será demolida e o entorno dará vez à construção de um “hipermercado com 

estacionamento subterrâneo e parque ecológico.” (BUARQUE, 2004, p. 58).  Ariela sabe da 

fama do prédio e tenta enganar o cliente com a teoria que Dr. Cantagalo lhe propôs de serem 

os apartamentos “verdadeiras pechinchas”, mas o cliente desaparece à primeira visão das 

péssimas condições do imóvel. Neste palco  caótico, encena-se o drama do personagem, cujo 

cenário compõe um quadro alegórico desalentador. A história se funde com o cenário.  

No seu apartamento sombrio, Benjamim acaba imerso em seu mundo melancólico: ora 

olha para o “centro do abdome da Pedra”, ora contempla as fotos no arquivo de pastas 

coloridas, datadas de acordo com diferentes fases da vida política nacional. Em uma 

correlação entre cor e ano, pode-se dizer que a de 1962 é verde: esperança; a de 1967 é 

vermelha: repressão. No labirinto de pastas e fotos, Benjamim escolhe a do ano 1963, lilás: 

cor da melancolia, onde encontra a sua imagem juvenil ladeada por Castana Beatriz, posando, 

romanticamente, para uma revista: “Benjamim Zambraia traz às costas um buquê de 

margaridas para Castana Beatriz que, suspensa na ponta dos pés, cabeça inclinada para a 

esquerda e cara de curiosidade, usa um vestido de tergal bege plissado, num anúncio da 

Lamouche Modas” (BUARQUE, 2004, p. 23). 

Contrariamente à sucessão e ao tempo fílmico da narrativa, a vida do protagonista  

revela-se estática como a pose de um modelo fotográfico, daí sua dificuldade de representar 

como ator em duas tentativas malogradas de publicidade televisiva. Na primeira, em um 

comercial de uma companhia aérea, ele deveria fazer o papel de um passageiro da primeira 

classe que dormia quando a aeromoça chegasse com o café da manhã. “Mas Benjamim 

percebeu o movimento da câmera, suas pálpebras desandaram a tremelicar e o diretor não teve 

paciência para repetir a cena, substituiu-o.” (BUARQUE, 2004, p. 34-35). Na segunda 

tentativa de atuar frente às câmeras, Benjamim deve desempenhar o papel de um professor e 

cientista social que apoia um candidato político em plena campanha eleitoral. Trata-se de 

Alyandro Sgaratti,  cujo nome fora mudado como estratégia de marketing e que carrega um 

passado obscuro: ex-ladrão de carros, filho de prostituta, semianalfabeto, um “cafajeste”, cujo 
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slogan político se revela claramente demagógico e irônico pelo recurso à ciência para apelar à 

ignorância do povo: “O companheiro xifópago do cidadão”(BUARQUE, 2004, p. 71). 

Benjamim treinou várias vezes diante do espelho do banheiro, só precisa dizer uma frase 

curta, mas na hora da filmagem, não consegue fazê-lo sem gaguejar, tropeçar nas palavras, 

inibir-se diante das câmeras: 

 
Meu nome é Diógenes Halofonte, sou professor e cientista social. Conheço 
Alyandro Sgaratti e posso afiançar: ele é o companheiro xifópago do cidadão. [...]. A 
mensagem deveria durar dez segundos exatos, e o assistente de G. Gâmbolo forçou-
o a gravá-la e regravá-la sob protestos da equipe, que estava de jejum. Quando o 
áudio resultava satisfatório, ele encontrava algum defeito na imagem: Benjamim 
suava na testa, ou contorcera a boca, ou olhara para o monitor. Nas últimas 
tentativas, mal Benjamim pronunciava o nome do professor, o assistente gritava 
“corta!”. Aquilo o intimidava, quanto mais porque, antes dele, apresentaram-se um 
figurante de televisão, vestido de enfermeiro, e a copeira do estúdio, fantasiada de si 
própria.Eram pessoas que nunca haviam falado “xifópago”, mas gravaram 
mensagens semelhantes na primeira tomada. (BUARQUE, 2004, p. 73-74). 

 

 

Humilhado diante de todos pela impossibilidade de representar, Benjamim tenta se 

defender dizendo que nunca fora ator, só modelo fotográfico. Na mesma cena, expõem-se 

tanto a fragilidade da memória-hábito de Benjamim, incapaz de repetir a pequena fala, como a 

certeza da senilidade que o impede de trabalhar. Com a moral esfacelada pela tentativa 

duplamente fracassada, ao que se assiste enquanto espectador/leitor é a encenação da 

subjetividade em ruína. Benjamim amarga um duplo fracasso: perdeu a fotogenia de modelo, 

sua imagem física está descartada; e mentalmente é incapaz de memorizar e atuar.  

O que resta a este sujeito sem projeto, sem memória que sofre as adversidades de um 

corpo que se desagrega diante da voracidade do tempo?  Resta-lhe sobreviver de algumas 

lembranças para não morrer. Ter atitude ambivalente como se confirma no momento em que 

revê a foto de seu grande amor, Castana Beatriz. Numa rápida fuga aos tempos idos, admite 

que a imagem da jovem é distinta da moça que avistara no restaurante. Durante um minuto, 

observando o retrato, sete anos se passam e, no minuto seguinte, ele jura que aquele rosto é o 

da filha de Castana. A fantasmagoria envolve o mundo desse artista em plena decadência, a 

realidade lhe é incompatível. Até o fim da narrativa, o personagem age como se estivesse 

hipnotizado, acreditando na materialização de sua fantasia: sua (morena, bendita) Castana 

Beatriz revive na pele de Ariela Masé, duplicando a imagem da mulher. É desse 

desdobramento da figura da amada de Benjamim que o narrador se aproxima, devagar, da 

natureza instável das quimeras. 
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4.3  O DUPLO ESPECULAR E O AVESSO 

 
“[...] a estrutura fundamental da ilusão não é outra senão a 
estrutura paradoxal do duplo.” (ROSSET, 2008, p. 24).  
 

 

O grande pensador Pascal afirma que “o homem é duplo por essência, meio angélico, 

meio bestial” (PASCAL apud ROUANET, 2004, p. 18). Roland Barthes, por sua vez, afirma 

que “a Fotografia é o advento de mim mesmo como outro: uma dissociação astuciosa da 

consciência de identidade” (BARTHES, 1984, p. 25). Segundo Barthes, o sujeito fotografado 

é tocado por uma sensação de inautenticidade, de impostura, portanto, sente-se como outro.  

O tema do duplo, tão caro a Chico Buarque, apresenta-se tanto na composição da 

história do ex-modelo de Benjamim como no romance seguinte, Budapeste, encenando a 

divisão de identidade do ghost writer José Costa/Zsoze Kósta. No primeiro romance, o duplo 

é representado pelas imagens espelhadas do protagonista, como a cena inicial que se reflete na 

final; pela escolha da profissão do personagem – um modelo fotográfico; pela duplicação das 

personagens Castana/Ariela;  pelas cenas repetitivas de encontros de Castana e de Ariela, no 

apartamento sombrio de Benjamim, e de desencontros no casarão verde-musgo. 

Ambas as figuras femininas são descritas segundo o olhar irreal, imaginativo de 

Benjamim, vistas pela cegueira do homem apaixonado e iludido. No entanto, no decorrer da 

história, certifica-se que tanto Castana quanto Ariela compõem uma dupla feminina que trai o 

protagonista. A primeira tem um caso com um professor ativista e engravida. Nos últimos 

encontros com Benjamim é claro o desinteresse dela por ele. A citação permite uma 

caracterização substancial de Castana Beatriz, bem como flagra o narrador tentando defender 

a atitude de Benjamim diante da certeza de estar sendo traído, mas mesmo assim, desloca seu 

olhar, vê à sua maneira, sem notar a recusa do factual, reagindo contraditoriamente à lógica: 

 
Castana Beatriz voltou da Índia depois de meses e, com medo do pai, passou a se 
encontrar com Benjamim em hotéis mais abafados do que o apartamento dele, a 
intervalos cada vez mais longos. Comparecia por insistência de Benjamim, pois 
tinha o ar cansado, bocejava, demorava a tirar a roupa e, sem que ninguém lhe 
perguntasse coisa alguma, sempre inventava uma maneira de falar do tal Professor. 
Metera-se num grupo de estudos com uns amigos novos, que se reuniam na casa do 
Professor para discutir a América Latina, e Benjamim não estava gostando nada 
daquela história. Castana Beatriz sempre fora péssima aluna, mal completou o 
ginásio, colava, fumava no banheiro, foi expulsa do colégio de freiras, só foi 
readmitida porque o pai era um benemérito, e a essa altura da vida queria fazer crer a 
Benjamim que se convertera ao universo acadêmico. Benjamim não fez o espetáculo 
de ciúmes que agora talvez fizesse. Preferiu arriscar a reviravolta drástica, que daqui 
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para frente renegara: levou Castana Beatriz para um restaurante bolorento e propôs-
lhe que se casasse com ele. Agora é claro que ele retira a proposta. Mas não é capaz 
de cancelar a reação de Castana Beatriz, que soltou uma gargalhada e jogou para trás 
a cabeça cheia de cachos castanhos  (BUARQUE, 2004, p. 55-56). 

 

 

A gargalhada de Castana retrata a atitude ilógica, avessa e doentia de Benjamim diante 

da realidade dos fatos: Castana não o quer mais e está envolvida com outro. A propósito da 

quebra da lógica do iludido personagem, Clément Rosset discorre sobre a dificuldade do 

homem em aceitar a realidade, pois “nada mais frágil do que a faculdade humana de admitir a 

realidade, de aceitar sem reservas a imperiosa prerrogativa do real.” (ROSSET, 2008, p. 13). 

É possível negar radicalmente a realidade sob a forma do aniquilamento próprio através do 

suicídio, ou ao preço de uma ruína mental – a loucura –, ou ainda obter um afastamento 

provisório, que Freud considera como “recalcamento”, ou seja, “quando subsistem vestígios 

no inconsciente da pessoa” e quando há a ocultação total, denominada por Lacan como 

“forclusão”. (ROSSET, 2008, p. 15, grifo do autor). 

Por último, sem qualquer sacrifício da própria lucidez, é possível decidir não ver o real, 

apesar de reconhecê-lo, através da atitude de “cegueira voluntária”(ROSSET, 2008, p. 15), 

como o gesto simbólico de Édipo furando os olhos, no final de Édipo Rei, e ainda no uso 

imoderado do álcool ou da droga. Tais maneiras de recusa do real são relativamente 

excepcionais. A atitude mais comum diante de uma realidade desagradável difere bastante 

dessas maneiras radicais de recusa do real, graças a um modo de recepção do olhar que diz 

sim à coisa percebida e não às consequências que normalmente deveriam resultar dela. Neste 

caso, a pessoa vê o real, mas mantém o seu ponto de vista. Trata-se da “percepção 

inútil”(ROSSET, 2008, p.16), uma das características mais marcantes da ilusão. Diz-se então 

que o iludido não vê: ele está cego, pois é inútil a realidade se oferecer à sua percepção. Dessa 

forma, a ilusão é a forma mais corrente do afastamento do real, não há uma recusa de 

percepção propriamente dita. Sendo assim, a coisa não é negada, mas deslocada ou colada em 

outro lugar. Assim, o iludido vê à sua maneira: 

 
Pode-se dizer que a percepção do iludido é “cindida em dois: o aspecto teórico (que 
designa justamente aquilo que se vê, de théorein) emancipa-se artificialmente do 
aspecto prático (‘aquilo que se faz’). Aliás, é por isso que este homem afinal de 
contas ‘normal’ que é o iludido está, no íntimo, muito mais doente do que o 
neurótico: porque, de maneira diferente do segundo, ele é deliberadamente 
incurável. (ROSSET, 2008, p. 17-18). 
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Portanto, a partir da teoria de Clément Rosset, pode-se conferir ao personagem 

Benjamim de Chico Buarque um exemplo dessa atitude de fuga do real e, assim, permanece 

“cindido em dois” e cego: não por não ver, mas por não associar seus atos à sua percepção. 

Benjamim sofre dessa doença incurável da ilusão, cego de amor, prefere aceitar o 

procedimento ilógico, ignorando a realidade do desprezo e da traição de Castana, propondo-

lhe casamento. Em outro momento do romance, quando a personagem conta ao pai que vai ser 

avô, o Dr. Campo Celeste pensa ser filho de Benjamim, mas a jovem solta outra gargalhada, 

pois na verdade estava grávida de outro.  

Personagens como Benjamim, marcados pela ilusão, desfilam no teatro e na literatura. 

Segundo Rosset, “a expressão literária mais perfeita de recusa da realidade é talvez a 

oferecida por peça de Georges Courteline em sua célebre peça Boubouroche (1893)” 

(ROSSET, 2008, p 18). O personagem que nomeia a obra instalou sua amante, Adèle, em seu 

pequeno apartamento. Adèle costuma traí-lo  e esconder o amante em um armário. 

Boubouroche é advertido caridosamente por um vizinho da traição cotidiana. Enraivecido, ele 

irrompe repentinamente no apartamento e descobre o amante no armário. Diante do fato, 

Adèle responde-lhe com indignação: “Você é tão vulgar”, e pede-lhe a separação. No entanto, 

o personagem admite que errou e pede desculpas à amante pelas suspeitas infundadas e é 

imediatamente perdoado por Adèle. Este é o espetáculo da cegueira de Boubouroche, que 

exemplifica “a estrutura fundamental da ilusão: uma arte de perceber com exatidão, mas 

ignorar a consequência” (ROSSET, 2008, p. 21). A peça mostra que o sujeito iludido cinde o 

acontecimento único em dois: “ele não sofre por ser cego, mas sim por ver 

duplicado”(ROSSET, 2008, p. 23).   

Da mesma forma, age Benjamim, ao negar para si próprio a traição de Castana com o 

Professor ativista e, principalmente, não aceitar a morte da jovem de que ele indiretamente 

teria participado. Qual a alternativa para esse ser traído e culpado? A saída é a ilusão: desviar 

o olhar, cindir em dois, duplicar a imagem de uma jovem viva por outra morta. Ao imaginar 

ser Ariela a filha de Castana, Benjamim aceita o logro, aceita a traição da amada em dobro: 

professor e filha. Perdoa Castana e internaliza sua culpa. Passa a sobreviver da fantasia do 

retorno de seu grande amor, duplicando o fantasma de Castana Beatriz em Ariela Masé. A 

corretora de imóveis que, no início da narrativa, parece ser frágil e insegura, aos poucos muda 

o comportamento, mostrando-se fria e calculista ao final, ao trair a imagem construída pela 

imaginação do protagonista, levando-o para o cenário da morte. 

Por outro lado, a técnica espelhada e fílmica da narrativa de Chico Buarque propicia que 

se vislumbre o romance como uma escritura especular invertida, um espelho distorcido: a 
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imagem negativa de Benjamim no presente  é avessa à do passado. Essa técnica de 

composição e decomposição da imagem do protagonista alude à técnica que o músico e poeta 

Chico Buarque realizou na sua canção “As Vitrines”, quando o  compositor lançou o disco 

Almanaque. No encarte do elepê consta uma bela produção gráfica, as letras das canções e um 

“brinde ao leitor”: duas letras de “As vitrines”, a principal e uma segunda, em que o 

compositor joga, brinca e apresenta “disposta ao avesso da primeira” e que outro poeta, 

Antonio Carlos Secchin, analisa, com brilhantismo, no ensaio “As Vitrines: a poesia no chão”. 

Segundo Secchin, na segunda letra, há “uma voz contra luz”. A voz do sujeito lírico tenta em 

vão advertir a outra pessoa de escapar de seu domínio, mas a mulher segue atraída pela 

“luminos(c)idade.” “A mulher, objeto incontrolável. Objeto perdido. O poeta, então, cuida de 

ganhar (ou inventar) um outro objeto, para suprir o que escapou.”(SECCHIN, 2004, p. 179). 

A título de exemplo, seguem os dois finais da canção “As Vitrines”, de Chico Buarque:  

I 
Na galeria 
Cada clarão 
É como um dia depois de outro dia 
Abrindo um salão 
Passas em exposição 
Passas sem ver teu vigia 
Catando a poesia 
Que entornas no chão.  
 
II 
 
Na alegria 
A cara do clã 
Um doutor doido me cedia poesia 
Um Absalão rindo 
Pião, sexo, asa, espaço 
És súpita virgem avessa  
A asteca do piano 
Quão sonha no Center 
 
 

 
De acordo com Secchin, não importa analisar uma letra tão “fora de eixos”,  mas sim “o 

modo de produção do texto 2” – o espelhamento da letra primeira na segunda, compõe um 

“perfeito anagrama de seu modelo.” (SECCHIN, 2004, p. 183). O poeta catou os cacos de 

palavras poéticas entornadas no chão e fez a segunda composição avessa da primeira.  Nesse 

sentido, a técnica musical do espelho invertido reaparece na composição literária de 

Benjamim.     

Envolto no plano onírico, Benjamim adora o fantasma de Castana “pelo avesso”, 

imaginando que era ela ali – “Ariela”. Como um maníaco, persegue a corretora de imóveis, 
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descobre onde trabalha, tenta encontrá-la, encontra-a algumas vezes. Por fim, numa traição 

orquestrada por um dos namorados de Ariela, a jovem o guia para o sobrado verde-musgo, o 

mesmo local onde Castana Beatriz e seu parceiro foram executados no passado. O 

personagem carrega a culpa pela morte da amada, petrificada em seu coração e talvez isso 

explique o procedimento alucinatório de reviver a amada na figura de outra mulher. 

Invertendo os papéis, Ariela Masé (o fantasma de Castana Beatriz) guia Benjamim para 

o sobrado da morte. A imagem derradeira e o soar da fuzilaria erguem o clímax narrativo. 

Fecha-se o círculo textual, o ciclo da vida, o rolo fílmico da história dramática de Benjamim 

Zambraia. O círculo também é um elemento da melancolia27, da roda-viva da vida que está à 

mercê da morte. A circularidade da narrativa já encontrada na prosa de Chico Buarque 

“procura encerrar a história do personagem no instante, no tempo diminuto do olhar, negando 

“o conforto de um sentido após a vida ou após a história.” (MONTEIRO, 2004, p. 353). Para 

Benjamim, não existe nada além da morte, por isso, diante do pelotão de fuzilamento, o 

protagonista não foge, ao contrário, busca rememorar cenas do passado nos seus instantes 

finais, numa tentativa extrema de reviver outros mundos:  

 
E súbito se surpreenderia a caminhar simultaneamente em todas as direções, e tudo 
alcançaria de um só olhar, e tudo o que ele percebesse jamais cessaria, e mesmo a 
infinitude caberia numa bolha no interior do sonho de um  homem como Benjamim 
Zambraia, que não se lembra de alguma vez ter morrido em sonho. (BUARQUE, 
2004, p. 6). 

 
 

A visão da morte, paradoxalmente, faz com que ele veja uma vida de infinitas histórias, 

numa amplitude em que tudo enxergaria e caminharia para todos os lados. No contexto 

literário, a perspectiva do personagem remete à ideia de um historiador, ou de um escritor  

que cria ficcionalmente uma realidade. 

Pedro Meira Monteiro sugere “um movimento que, do seio mesmo da narrativa, ata a 

vida do narrador ao campo minado do passado, sem que certeza alguma possa, ou deva, 

estabelecer-se.”(MONTEIRO, 2004, p. 359). Assim, o futuro foi abolido, cruzam-se o 

individual e o coletivo, o político e o literário.  Desvela-se, na obra, a incapacidade da 

narrativa, que se desenrola sob o signo da morte, mas sem atingir qualquer fim, qualquer 

sentido, bem como a “impossibilidade da escrita do futuro, porque nos comprazemos jogando 

com os resquícios do passado.” (MONTEIRO, 2004, p. 359).  

                                                 
27 Vale conferir sobre a melancolia, o quadro de Alfred Dürer, Melancolia I, muito citado por Walter Benjamin, 
que contém a figura de um anjo (da história) pensativo e os elementos no chão ao seu redor, como o cão, a 
esfera, a pedra, entre outros.   



97 
 

As palavras do narrador expressam o mundo onírico de Benjamim, que desfruta das 

reminiscências felizes, mas delega ao esquecimento, o trauma, a dor, a culpa:  

 
É possível que os momentos que acabamos de viver subitamente se apaguem na 
nossa consciência, e se transformem em medo, desejo, ansiedade, premonição. E 
naquilo que temos por reminiscências talvez esteja um destino que, com jeito, 
poderemos arbitrar, contornar, recusar, ou desfrutar com intensidade dobrada. 
(BUARQUE, 2004, p. 53-54). 

 
 
 

 Na perspectiva da história trágica do personagem rebobinada no fiapo de tempo que lhe 

resta, “as imagens ricocheteando no bojo de seu crânio”, Benjamim encena o mundo como 

“ilusão, jogo, aparência do theatrum mundi e é luto, porque exprime a tristeza de um mundo 

sem teleologia”, sem crença, sem esperança. O protagonista do romance é mera configuração 

do “espetáculo lutuoso”. A morte que o espreita desde o início do romance materializa-se 

nessa construção narrativa especular e abissal, em que a imagem de Benjamim transfigura-se 

em um farrapo humano e representa o desengano, ou o nada que é a vida de um ser na 

sociedade do parecer. A história marcada pelo signo da catástrofe permite que se leia e 

interprete o romance como uma escritura alegórica da ruína na contemporaneidade. 

Para Fernando Barros e Silva, a literatura de Chico Buarque “fala de um mundo 

impedido e sem escapes, de um presente aprisionado pelo peso de um passado que não pode 

redimir (Benjamim) ou decifrar (Estorvo).”(SILVA, 2004, p. 122). Nesse contexto, a violência 

física e moral representada ficcionalmente por Benjamim, seguida por sua morte, remete a um 

“tempo página infeliz de nossa história”, como diz a canção Vai passar, de Chico Buarque. 

Tempo este que foi vivido, sofrido por personagens reais, e que não deve ser esquecido. E 

assim, mais uma vez, “é através da ficção – da mentira – que a realidade toma corpo e ganha 

status de verdade. Verdade, portanto, que carrega a marca original da invenção.” 

(CASTELLO, 2014, p.5).  
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5  BUDAPESTE: O DUPLO ALEGÓRICO E A ENCENAÇÃO DA ESCRITA 
 
 

“Toda a literatura consiste em um esforço para tornar a vida 
real.” (f. 517)28 (BERNARDO SOARES).     
 
           
“Meu nome não aparecia, lógico, eu desde sempre estive 
destinado à sombra, mas  que palavras minhas fossem 
atribuídas a nomes mais e mais  ilustres era estimulante, era 
como progredir de sombra” (BUARQUE, 2003, p. 16). 
 

 
Quero ficar no teu corpo 
Feito tatuagem 
Que é pra te dar coragem 
Pra seguir viagem 
Quando a noite vem 
(BUARQUE/ RUY GUERRA, “TATUAGEM”  (1972-1973) 

 

 
No seu terceiro romance, Budapeste, Chico Buarque faz emergir o ofício do escritor, 

cuja matéria-prima é a palavra, signo que espelha a força imagética da atividade criadora de 

sentidos. Trata-se de um romance metaficcional que apresenta, de forma inusitada e sob um 

viés irônico e alegórico, as questões: o escritor e seu duplo, fama e anonimato, identidade e 

impostura, o real e o ficcional, a obra literária como objeto da indústria cultural na escrita 

contemporânea. A escrita anônima intensifica todos esses questionamentos e envolve o leitor 

no texto para que não se perca no jogo literário cheio de trapaças e enganos. Por outro lado, o 

fingimento ficcional permite vislumbrar o eterno enigma da individualidade humana, o 

abismo do ser, de quantas máscaras o sujeito necessita para suportar a brutalidade do real. 

Afinal, o que é realidade ou imaginação? Antes de qualquer tentativa de responder a essas 

proposições  no decorrer dessa leitura, é válido ressaltar que a realidade ficcional exige o 

reconhecimento da ilusão literária, do como se ficcional, ou seja, saber que o mundo 

representado não corresponde ao mundo dado, mas  deve ser entendido “como se” o fosse. 

(ISER, 1983, p. 400).  

A trama narrativa do romance desenrola-se entre dois cenários: o Rio de Janeiro e 

Budapeste, que emolduram a vida dupla do ghost writer, José Costa/Zsoze Kósta, envolvendo 

duas línguas, duas culturas, duas mulheres, dois meninos e dois livros. Nessa enumeração de 

duplos, o narrador e protagonista divide com o amigo do tempo da faculdade de letras, Álvaro 
                                                 
28A indicação entre parêntesis após a citação refere-se ao número dos fragmentos do Livro do Desassossego, 
correspondente à edição de 1982 e mantida na edição de 1986. Cf. Sentido, modo e intertexto do Livro. In: 
SOARES, Bernardo. Livro do Desassossego. Apresentação crítica, selecção e sugestões para análise literária de 
Maria Alzira Seixo. Lisboa: Editorial Comunicação, 1986, p. 21.  
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Cunha, uma sociedade comercial no Rio de Janeiro, a Cunha & Costa Agência Cultural. Na 

fábrica de textos, localizada primeiramente numa sala no centro do Rio de Janeiro e, depois, 

no bairro de Copacabana, José Costa escreve por encomenda teses, dissertações, discursos 

políticos, biografias, romances e um best-seller na condição rigorosa de anonimato.  

José Miguel Wisnik, em “O autor do livro (não) sou eu”29, postula que a “versátil 

picaretagem, sob a rubrica dos serviços ‘diferenciados’ realizados na agência, mescla-se, na 

narrativa, com o “enfeitiçamento” de José Costa pela língua húngara, “língua quase-música e 

sem emendas”(WISNIK, 2003, p. 1), quando o avião da Lufthansa em que viaja, faz um 

pouso forçado em Budapeste.  

No quarto do hotel, o protagonista fica imobilizado diante da imagem televisiva que 

expõe a legenda da língua não inteligível - “não constituída de palavras”-, em que “destacar 

uma palavra da outra seria como pretender cortar um rio a faca.” (BUARQUE, 2003, p.8). A 

sedução pelo  magiar (húngaro) invade-lhe os sonhos e se torna uma ideia fixa. O desejo do 

escritor-narrador de decifrar o enigma linguístico o leva a um local próprio do mundo das 

letras – uma livraria em Budapeste. E é com o livro “Hungarion in 100 lessons” nas mãos 

(BUARQUE, 2003, p. 59), que ele conhece Kriska, uma jovem professora de magiar, por 

quem vai se apaixonar e transformá-lo em o outro de si mesmo: Zsoze Kósta, conforme ela 

passa a chamá-lo e a ser conhecido na Hungria.  Desde então, o protagonista vive o dilema da 

dupla identidade: José Costa, no Brasil e Szoze Kósta, na Hungria, passando a ter uma 

“tresloucada vida paralela em Budapeste”, conforme palavras de Wisnik.  

No Rio de Janeiro, José Costa vive uma realidade desencantada e melancólica. Ele é um 

profissional-serviçal da imagem alheia, explorado pelo sócio da agência e casado com Vanda, 

uma apresentadora de televisão, com quem divide uma relação fria, marcada por desencontros 

e falta de diálogo. Em Budapeste, ao contrário, Zsoze Kósta vive um mundo encantado e 

eufórico, um sonho real ao lado de Kriska, que o alimenta com afeto e palavras, ensinando-lhe 

os segredos da língua e da cultura húngara. Através da jovem, Kósta consegue um emprego 

no Clube das Belas-Letras, iniciando como um simples copiador dos textos dos letrados 

húngaros e, aos poucos, realiza trabalhos anônimos como no Brasil. O convívio do 

protagonista com as palavras húngaras resultará, hilariantemente, na escrita de poesias, como 

o extenso poema em húngaro, “Titkos Háromsoros Versszakok, ou seja, Tercetos 

Secretos”(BUARQUE, 2003, p. 137), perfazendo, assim, a narrativa permeada de 

                                                 
29 WISNIK, José Miguel. “O autor do livro (não) sou eu.” (2003). Disponível em: 
 <http://www.chicobuarque.com.br/critica/crit_budapeste_wisnik.htm>, p.1. Acesso em 08 nov.2013. 
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falsificações. Na escritura de Budapeste, a poesia e a trapaça literária se apresentam 

simultaneamente. 

Budapeste, como já apontara a crítica, é um romance do duplo, tema que remonta às 

raízes da humanidade, ao livro do Gênesis, em que Deus criou o homem como um ser 

fragmentado e sempre em busca da outra metade. Segundo o psicanalista alemão Otto Rank, o 

duplo seria oriundo da mitologia, nas Metamorfoses, de Ovídio (43 a. C.), na dicotomia entre 

sombra e reflexo. O duplo constitui uma temática clássica na literatura ocidental desde o 

século XIX, quando a identidade do sujeito tornou-se um enigma, propiciando um desfile de 

narrativas a  partir de motivos como a sombra, o sósia, a máscara, o espelho. Henry James, 

Hoffmann, Kafka, Poe, Borges e Cortázar são exemplos de autores que escreveram sobre a 

“indagação dessa esfinge impenetrável e desencantada que é a própria pessoa como persona e 

ninguém.”(WISNIK, 2003, p. 1).  

O tema do duplo já se configurara nos romances Estorvo (1991) e Benjamim (1995), de 

Chico Buarque. No primeiro, pela oposição realidade e paranoia do sujeito-anônimo; no 

segundo, pela fantasmagoria da personagem Ariela/Castana Beatriz a partir da vacilante 

memória de Benjamim impossibilitada de distinguir presente de passado. É de tal forma 

marcante na obra buarquiana que reaparece em Budapeste, agora de maneira inovadora, 

“diabólica”, no dizer de Wisnik, pois o húngaro “é a única língua do mundo que, segundo as 

más línguas, o diabo respeita.” (BUARQUE, 2003, p. 6).  

A ficção original de Budapeste gira em torno do viver dobrado de um escritor anônimo, 

José Costa/ Zsoze Kósta, que por si só já é uma divisão do ser, uma alteridade: “o escritor é o 

duplo de si mesmo, por excelência e por definição, aquele que inventa como outro e que 

escreve, por outro, a própria obra.” (WISNIK, 2003, p. 1).  

Assim, o ghost writer buarquiano é a um só tempo autor e outro, incluso e excluído, 

sem fama, mas dotado de dom supremo. O duplo verifica-se, ainda, pelo jogo da matéria 

narrada e da instituição autoral, entre a produção literária e a relação mercadológica editorial. 

O romance trabalha com a temática contemporânea da morte do autor, questiona o enigma da 

identidade do sujeito e, ao mesmo tempo, problematiza o lugar do intelectual nos processos 

culturais. 

A identidade é algo intangível e ambivalente diante da globalização, ou “modernidade 

líquida”, segundo Zygmunt Bauman. Ela nos projeta em um mundo ilusório, “onde a angústia, 

a dor e a insegurança causadas pela ‘vida em sociedade’ exigem uma análise paciente e 

contínua da realidade e do modo como os indivíduos são nela inseridos.” (BAUMAN, 2005, 

p. 8). O protagonista do romance vivenciará uma crise de identidade dobrada como sujeito e 
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escritor anônimo, um estrangeiro no Brasil e na Hungria, conforme será visto mais adiante 

neste trabalho.    

Chico Buarque trabalha na sua obra com um recurso antigo que se impõe no romance 

moderno, fato destacado por Wisnik, no artigo sobre Budapeste acima citado, e pela ensaísta 

Sonia L. Ramalho de Farias, em “Budapeste: as fraturas identitárias da ficção”, ao inserir uma 

obra dentro de outra, uma narrativa no interior da própria narrativa, numa série especular de 

desdobramentos. A recorrência ao recurso do encaixe narrativo na modernidade aponta para 

um contato entre a narrativa moderna e a antiga, mas também denota a “ruptura entre a 

episteme moderna e a da antiguidade.” (FARIAS, 2004, p. 287). 

A princípio, o encaixe no romance de Chico Buarque acontece através do diálogo entre 

dois livros: “O Ginógrafo” e “Budapest”. O primeiro é a autobiografia romanceada do 

empresário alemão Kasper Krabbe (falso autor, cujo nome com letras duplicadas, sugere a 

duplicidade da ficção), mas escrita anonimamente por José Costa. O segundo livro é a 

autobiografia de Zsoze Kósta, porém escrita por um ghost writer húngaro, “Sr....”, honorífico 

membro do Clube de Belas Letras e ex-marido de Kriska, que como ele vive ambígua e 

secretamente do sucesso vicário. Portanto, o romance possibilita o diálogo da obra consigo 

mesma e com outras internalizadas na narrativa principal. Observa-se, ainda, a valorização 

das duas formas de escrita: a prosa anônima no Brasil e a poesia, na Hungria, quando Zsoze 

Kósta assume a escrita anônima da obra poética - os Tercetos Secretos -, ao suprir a crise 

lírica do poeta húngaro, Kócsis Ferenc. 

Dessa forma, o romance de Chico Buarque constitui um invólucro de três narrativas: “O 

Ginógrafo”, “Budapest” e Budapeste: uma escritura deriva outra escritura e mais outra e 

assim sucessivamente. Essa técnica especular da escrita aproxima o romance de Chico 

Buarque do novo romance francês, sendo André Gide um dos precursores do Nouveau Roman 

e responsável pela alcunha do termo en abyme (em abismo) para a forma reflexiva, segundo 

Dällenbach. A expressão mise en abyme apresenta-se como um espelho interno à obra, 

refletindo a totalidade do relato por meio da reduplicação, que pode ser simples, ao infinito e 

paradoxal. Esta última parece ser a escolha de Chico Buarque ao estruturar a narrativa de 

Budapeste que reflete o livro, as personagens, as tramas e as palavras de forma paradoxal. 

Nesse contexto, Sandra Nitrini, em “Paralelo despretensioso: Budapeste, de Chico 

Buarque e Avalovara, de Osman Lins”, ressalta, com propriedade, o jogo entre ficção e 

realidade que se realiza, mimeticamente, na narrativa em primeira pessoa por José Costa, cujo 

ápice ocorre no último capítulo, quando autor anônimo passa a autor público com a obra que 

não escrevera – “Budapest” –, e que por sua vez, se confunde com o próprio romance de 
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Chico Buarque, realizando “um movimento inverso que se opera comumente na relação 

especular própria do procedimento clássico da mise en abyme: em vez de o romance real 

conter o romance fictício, o fictício contém o real.”(NITRINI, 2008, p.191-192). 

É nesse jogo especular de representações que Chico Buarque lida com o desafio de 

escrever em tempo de crise. Através da voz de um narrador e escritor fantasma, o processo da 

escritura se desenvolve a maneira dos versos de “Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo 

Neto: “Um galo sozinho não tece uma manhã:/ ele precisará sempre de outros galos”(MELO 

NETO, 1991, p. 17). O grito do galo, metáfora da voz do poeta, é sempre relançado a outro e 

com muitos outros galos os fios de sol se cruzam e tecem a manhã poética. À frente, a 

intertextualidade narrativa será retomada. 

Budapeste encena a linguagem, a enunciação em vários planos, desde a ausência de 

autoria, demarcada pela figura de um ghost writer, como os personagens, os cenários, o foco 

narrativo, a prosa e a poesia, dentro de um processo entrelaçado de “eus” em tensão. Poder-

se-ia dizer que o romance desenvolve uma ideia de “teatralidade”, ou  um “teatro dos signos”, 

conforme percebe Roland Barthes em cada novo livro, cada novo estilo, cada nova estética. 

Teatralidade aqui não significa o teatro em si, mas a suspensão, a divisão, ou a contradição da 

palavra. A teatralidade textual de Budapeste traz ao palco o jogo erótico e fúnebre da 

linguagem, o texto como objeto de fetiche do escritor, fetiche que o deseja. “O texto me 

escolheu, através de toda uma disposição de telas invisíveis, de chicanas seletivas: o 

vocabulário, as referências à legibilidade etc; e, perdido no meio do texto (não atrás dele ao 

modo de um deus de maquinaria), há sempre o outro, o autor”(BARTHES, 2010, p. 35). A 

obra expõe o desejo do escritor  encontrar sua musa inspiradora – a palavra, o soro da vida –, 

que se revela no gozo pela presença e no vazio pela ausência, através do jogo contraditório da 

escritura. 

Em Budapeste, vislumbra-se a importância da imagem na sociedade atual através da 

perspectiva de José Costa, um narrador-espectador que descreve detalhes, fragmentos, 

imagens interiores e exteriores, os personagens, as cidades, no qual se traduz uma poética do 

olhar. A composição do romance apresenta-se híbrida de linguagens visuais, como a do 

cinema e da fotografia, permeada por closes, flashes e flashbacks, na dinâmica da encenação 

circular. Nesse jogo de movimentos alternados e opostos desnuda-se o véu textual, que remete 

à figura lendária de Penélope, da Odisseia, pois ata e desata os fios narrativos da trama da 

história, mescla realidade com ficção e reduplica o ato do fingir literário.   

A leitura é mediação da realidade e exercício de alteridade, diz Silviano Santiago em 

entrevista ao Jornal Rascunho, exemplificando a visão de Dom Quixote mediada pela leitura 
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das novelas de cavalaria, no primeiro caso; e no segundo, quando o leitor entra “em um 

mundo que não é seu e que passa a ser seu e com o qual você dialoga”(SANTIAGO, 2006, 

p.5)30, referindo-se à perspectiva do leitor tanto mais rica quanto for sua estocagem de  cenas, 

situações e de livros lidos. A leitura é um processo que provoca o diálogo intertextual de 

diversas disciplinas, mas também de diferentes manifestações da literatura. 

Budapeste, pelo desdobramento da identidade do falso escritor e pela multiplicidade de 

obras que se interpenetram na narrativa, remete à obra do poeta múltiplo português e de pátria 

universal, Fernando Pessoa, nos fragmentos do Livro do Desassossego. Esta obra, cuja autoria 

se deve a Bernardo Soares, uma máscara do autor31, “um semi-heterónimo”, ou uma 

“mutilação da sua personalidade”, conforme definiu o próprio Pessoa no livro, ressoa nesta 

leitura. A proposição relaciona-se à complexidade da autoria e à força atribuída ao literário 

como essência da própria vida, retomando aqui a epígrafe que introduz este capítulo. Se 

“Fernando Pessoa não existe, propriamente falando”(PESSOA, 2006, p.8), diz Álvaro de 

Campos, outro personagem inventado pelo poeta luso, por outro lado ele constitui “o que há 

de mais rico na sua prosa.” (PESSOA, 2006, p.8). Também o Livro do Desassossego é uma 

negação: “O que temos aqui não é um livro, mas a sua subversão e negação, o livro em 

potência, o livro em plena ruína.” (PESSOA, 2006, p. 8). Tais palavras que ora afirmam ora 

negam remetem ao processo da ficção, entre o ser e o não ser, entre o real e o imaginado que 

desnuda o processo de criação da arte literária em franco diálogo com a história do duplo 

ghost writer: José Costa /Zsoze Kósta de Budapeste. No dizer de Fernando Pessoa, na 

personificação do seu heterônimo Bernardo Soares, tudo que o homem exprime é uma nota de 

um texto apagado de todo. Pelo sentido da nota, extrai-se o sentido que havia de ser o do 

texto, porém permanece sempre uma dúvida, pois há muitos sentidos possíveis em um texto.  

A linguagem é o meio predileto da reflexão (Reflexionsmedium), e a alegoria privilegia 

o elemento “dêítico do gesto escritural/linguístico”, em detrimento da função comunicativa do 

signo, valoriza a “negatividade sublime do enigma”(SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 34). 

Nessa linha de perspectiva teórica, vincula-se a alegoria ao duplo papel de ghostwriter 

                                                 
30 Cf. Entrevista do professor, ensaísta, contista e romancista Silviano Santiago ao Jornal Rascunho,  edição de 
Rogério Pereira, do Paiol Literário, 2006, p. 5.  
Disponível em:<rascunho.gazetadopovo.com.br/Silviano-santiago/> . Acesso em: 27 out. 2013. 
31 Quanto à máscara do autor, vale esclarecer que há diferença substancial entre um heterônimo e um 
ghostwriter. No primeiro caso, trata-se de um nome imaginário que um homem de letras empresta a certas obras 
suas, atribuindo a esse autor criado por ele qualidades e tendências literárias próprias, individuais, diferentes das 
do criador. Fernando Pessoa criou vários heterônimos, personas distintas umas das outras e dele próprio. Um 
ghostwriter é um redator profissional que comercializa seus textos para serem assinados por outrem. Portanto, a 
aproximação acima diz respeito ao ato de criação literário, quase sempre vinculado ao processo de 
questionamento do próprio ser e da vida.   
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protagonizado por José Costa/Zsoze Kósta, especialmente pelo desdobramento dos sentidos 

que a obra e essa forma de linguagem oferecem. Primeiramente, evidencia-se a questão da 

autoria, ou da falsa autoria; segundo, o dilaceramento da identidade do personagem e da 

língua portuguesa; e, por último, a escrita ambivalente e melancólica, prenunciando a ruína e 

o vazio da obra, restando como uma fagulha de esperança, a leitura.  

 

5.1 A AUTORIA EM QUESTÃO 

 
“Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por 
ela e levado bem além de todo começo 
possível.”(FOUCAULT, 2006, p. 5). 
 

 

Se a linguagem é encenada no romance Budapeste, a questão da autoria/não autoria é o 

ponto central da obra, papel protagonizado pelo ghostwriter como parte do jogo de 

falsificação da criação literária.  

Sabe-se que, desde meados do século passado, linguistas, semiólogos e filósofos 

defenderam, em seus discursos, a “morte do autor” em favor da escritura. Para Michel 

Foucault, a escrita só se refere a si própria, e se desdobra como um jogo que extrapola suas 

regras, além do parentesco com a morte. Se nas epopeias gregas, o herói morria para 

imortalizar a obra e a história das Mil e uma Noites, narrada por Sherazade, tinha como 

objetivo o adiamento da morte, a escrita modificou essa temática. 

Nas palavras de Foucault,  

 
a nossa cultura metamorfoseou esse tema da narrativa ou da escrita destinadas a 
conjurar a morte; a escrita está agora ligada ao sacrifício da própria vida;  
apagamento voluntário que não tem de ser representado nos livros, já que se cumpre 
na própria existência do escritor. A obra que tinha o dever de conferir a imortalidade 
passou a ter o direito de matar, de ser a assassina do seu autor. Vejam-se os casos de 
Flaubert, Proust, Kafka. (FOUCAULT, 1992, p. 36).  
 

 

Hoje, a concepção do escritor é outra, distinta da clássica que considerava o autor como 

pai de seu livro. Assim, o autor não precede ou excede a sua escritura, não nasce antes do 

texto, mas simultaneamente com ele. Por outro lado, sobrepor o autor ao texto travaria a 

análise em uma única significação, o que certamente é impossível. Todo texto é um 

emaranhado de outros textos, de citações, de vozes culturais e não uma linha de palavras a 

produzir um sentido conforme mencionado.  
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Para Barthes, “o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim como ‘eu’ outra 

coisa não é senão aquele que diz ‘eu’”(BARTHES, 2004, p. 59). Assim, a linguagem conhece 

um sujeito, não uma pessoa. Esse sujeito é vazio fora da enunciação que o define. É a 

linguagem que fala e não o autor. Escrever é abstrair a pessoa do discurso, é dar voz à 

linguagem. Portanto, não é a voz do autor que leva a mensagem ao leitor, mas 

especificamente a voz da leitura: só o leitor fala.  

Ao entender o texto como escritura, Roland Barthes o explica    

 
não um corpo ou uma sequência de obras, nem mesmo um setor do comércio ou 
ensino, mas o grafo complexo  das pegadas de uma prática: a prática de escrever. 
Nela viso, portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos significantes que 
constitui a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e porque é no interior 
da língua que a língua deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela 
é instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é teatro.  (BARTHES, 1977, p. 
17-18). 
 
 

A obra S/Z de Roland Barthes exemplifica a escritura que promove o deslocamento da 

voz autoral. Em “A morte do autor”, do livro O rumor da língua (2004), Barthes fala sobre 

S/Z, livro-análise semiológica com base na novela Sarrasine, de Honoré de Balzac, e 

interroga: “quem fala na obra?” Seria o personagem-escultor que se apaixona pela cantora 

lírica Zambinella, na verdade um castrado, ou o próprio Balzac apregoando ideias sobre a 

feminilidade? Seria a sabedoria universal ou a psicologia romântica? Impossível saber, 

conclui Barthes, pois a escritura consiste na destruição de toda origem. “A escritura é esse 

neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que 

vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo que escreve.”(BARTHES, 2004, p. 

57). A história contada com finalidade intransitiva, isto é, fora da função simbólica, processa 

esse desligamento da voz autoral – morre o autor e nasce a escritura.  

A remissão à obra S/Z é oportuna, pois trata também da questão do duplo, ou da dupla 

identidade da personagem Zambinella por quem o escultor Sarrasine se apaixona, persegue 

seu objetivo até o desnudamento da cantora, antes um cantor, finalizando com a morte do 

escultor apaixonado. Portanto, o título dado por Barthes ao seu livro remete às iniciais dos 

nomes dos protagonistas da novela: S/Z. A barra entre as letras sugere tanto o duplo quanto o 

avesso da identidade. 

Em Budapeste, observa-se a duplicação da letra “z” no nome Zsoze, sugerindo nos 

significantes a ideia do avesso, da alteridade, da divisão da identidade do protagonista. Nesta 

pequena mostra simbólica, indiciam-se ecos intertextuais entre o romance buarquiano e a obra 

S/Z,  de Barthes, e esta inspirada no texto de Balzac. Assim, a voz da cantora lírica enfeitiçou 
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o escultor Sarrasine; também a voz da professora húngara fascinou e mudou a vida de Zsoze 

Kósta. Muitas vozes se entrecruzam nos textos e a intertextualidade apresenta-se no palco 

literário de Budapeste. 

Desse modo, os textos estão sempre em diálogo uns com outros e o escritor sempre 

imita um gesto anterior e, nesse processo, busca a originalidade. Seu único poder está em 

mesclar as escrituras, contrariá-las, nunca se apoiar em apenas uma delas. Nesse sentido, é 

possível um diálogo entre o romance Budapeste e o conto “Lejana”, presente em Bestiário 

(2003) de Julio Cortázar, tanto pela questão da duplicidade da identidade dos protagonistas 

quanto à passagem de uma identidade para outra que se dá na capital da Hungria. “Lejana” 

retrata essa busca do ser humano, perdido em seu labirinto existencial e pela busca de querer 

saber de sua própria identidade. O conto narra a trajetória de uma (em duas) mulheres: Alina 

Reyes, jovem rica que vive em Buenos Aires, em sua plenitude de vida, rodeada de luxo e 

riqueza, acostumada a tocar piano e a ser servida; e outra mulher: uma “lejana” (distante), “su 

doble” (duplo), uma mendiga e maltrapilha de Budapeste.   

Nos romances contemporâneos, a questão do apagamento do autor é um tema tratado 

por um número crescente de autores nacionais e internacionais e, entre eles, figura Chico 

Buarque e Jorge Luis Borges. O autor brasileiro e o argentino “pertencem a esse momento em 

que a noção de autoria anula a identidade vinculada a uma pátria, a uma pessoa, a uma escola 

literária para se multiplicar, embaralhando as noções de real e de ficcional.” (VIOTTO, 2013, 

p.1).  

No artigo “Livro dentro do livro”(2013), Beatriz Resende, do Jornal do Brasil,  

correlaciona o romance Budapeste (2003) com as narrativas de Ficções (1999) de Jorge Luis 

Borges, nos quais, “cada vez mais, narrar e ser narrado confundem-se, como se confundem 

autor e personagem, criador e criatura”(RESENDE, 2008, p.191-200). Também José Miguel 

Wisnik vincula o texto de Chico Buarque ao do autor argentino, “Borges e eu”, especialmente 

relacionado à questão do duplo. O referido conto de Borges é um exemplo singular, uma vez 

que o escritor argentino consagrou-se ele mesmo como personagem e autor do duplo. O 

narrador-personagem do conto borgiano apresenta-se através do pronome “eu” e informa ao 

leitor que um “outro”, nomeado “Borges”, é a quem as coisas lhe ocorrem, ilustrando a noção 

de alteridade, ou seja, o eu refere-se ao outro. Diz o narrador: “Ao outro, a Borges, é que  

sucedem as coisas. (...); Eu vivo, me deixo viver para que Borges possa tramar sua literatura, e 

essa literatura me justifica”. O “eu” narrador queixa-se, mas logo se conforma com as 

divergências e coincidências entre ele e seu duplo. Mas é Borges quem assume os gostos com 

vaidade, convertendo-os em “atributos de um ator”, contrariando a modéstia do narrador. Este 



107 
 

destaca suas infrutíferas tentativas de escapar do outro e que o seu destino é perder-se. Por 

fim, ironicamente, o narrador deixa suspensa a autoria do texto: “Não sei qual dos dois 

escreve essa página”(BORGES, O Fazedor, 1960).32 Dessa leitura apenas  ilustrativa, o conto 

parece revelar que, mais que o sujeito, é a linguagem que importa. 

Também em Budapeste, José Costa vive a crise de identidade enquanto sujeito dividido 

entre duas identidades e duas geografias. O anonimato profissional do escritor acaba 

tornando-se um dilema entre ser e não ser o autor dos livros “O Ginógrafo” e  “Budapest”, 

respectivamente. Semelhante a Borges, o protagonista também revela sua vaidade, mas que 

deve ser discreta, tendo que agir como um ator, mascarando-se no anonimato. “E se me 

envaideciam os fraseados, bem maior era a vaidade de ser um criador discreto”(BUARQUE, 

2003, p.18). A fuga do narrador-protagonista em busca de uma identidade é constante, 

realizando uma peregrinação abismal, labiríntica, que culmina com o encontro de uma falsa 

identidade, através da linguagem de outrem, no jogo de dupla impostura desenvolvido no 

romance. A fuga/busca incessante do protagonista por uma autenticidade e pela obsessão do 

domínio da língua húngara sugere a ideia de que “uma vida é pura linguagem, é pura 

experiência da linguagem e de seus limites”(CASTELLO, 2014, p. 5). A dúvida quanto à 

autoria no conto do autor argentino também se apresenta no romance buarquiano, pela 

sequência de narrativas que se interpenetram uma dentro da outra, que geram incertezas 

como: de que livro está se falando, quem é o autor, ou o falso autor? Quantas obras, ou tudo é 

ficção? A tessitura trapaceira dessa narrativa aponta para o jogo infinito de falsificações 

permitido pela literatura e cabe ao leitor seu desvendamento. 

A ideia de autoria pressupõe a existência de um nome que identifica um determinado 

indivíduo. José Costa nomeia o personagem-escritor de textos por encomenda da firma Cunha 

& Costa, mas sempre na condição de anônimo, firmada no pacto de “confidenciabilidade” 

estabelecido entre ele e Álvaro, o sócio da agência comercial. Seus clientes são homens 

públicos, famosos como ministros do Supremo Tribunal e presidentes de empresas, 

permitindo-lhe representar, anonimamente, múltiplos personagens. 

A palavra “autor” ganha uma significação outra no romance, pois seu sentido primeiro 

se perde, dando vez à ideia imposta pelo anonimato – uma falsa autoria –, graças às questões 

mercadológicas. O romance buarquiano desvela ironicamente o comércio da palavra, a partir 

dos textos encomendados e redigidos por José Costa, mas assinados por outro. Ao encenar a 

linguagem, o ghost writer parece revelar, como considerou Brecht, citado por Barthes, o 

                                                 
32Texto extraído do conto “Borges e eu”. (1960). Tradução de Fabia Berlatto a partir das Obras Completas, 1999 
e publicado em 1 abr. 2013. Disponível  no site: <http://www.youtube.com/watch> Acessado em: 29 mar. 2014.   
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“distanciamento do autor”, ou a diminuição da sua importância, “como uma figurinha bem no 

fundo do palco literário”(BARTHES, 2004, pp.60-61). Em Budapeste, desdobra-se essa 

afirmação, mediante a multiplicidade de textos que se interpenetram escritos por autores 

fantasmáticos, e o duplo José Costa/Zsoze Kósta é uma espécie de “coral de ventríloquos” 

(BUARQUE, 2003, p. 169) a emitir vozes, sem se saber ao certo de onde vêm, superpondo-se 

em uma pluralidade de “eus”. 

Portanto, a trama ficcional da obra é avessa, subversiva à ordem e à lógica causal, 

formulando uma série de paradoxos em torno do nome próprio, do nome do autor, da 

assinatura do texto, além da encenação da escritura como meio de reflexão, sem negligenciar 

a crise do escritor e da escrita. O jogo de duplicação tanto da matéria narrada quanto da 

instância autoral promove a ambiguidade textual. A dessacralização da autoria, ou a morte do 

autor pode ser lida, na personificação/despersonificação do ghost writer, no ser e não ser o 

autor do livro. Os sucessivos embustes especulares, como as biografias inventadas dentro do 

romance, revelam a ideia de miragem, dificultando   a fronteira entre o real e o imaginário: 

 
Pareciam borrões, de tão vermelhas, e o título do livro que eu lia era uma miragem, 
o nome do autor era um desvio da minha imaginação. [...], O Ginógrafo, autor 
Kasper Krabbe. Era o meu livro. Mas não podia ser meu livro, jogado na cesta 
marajoara, eu nunca dei a clientes meu endereço particular. Meus livros apócrifos, 
guardava à chave na escrivaninha da agência, e aquele eu nem chegara a ver 
impresso. (BUARQUE, 2003, p.79-80).  

 
 
Depreende-se que, mesmo assumindo de próprio punho o anonimato, José Costa deixa 

transparecer o vínculo de posse em relação ao texto, apontando para mais uma subversão 

autoral. Paradoxalmente, para esse escritor anônimo, vale mais saber ser ele mesmo o autor do 

que ter a assinatura do texto, daí ser prazerosa a vaidade em sua intimidade, diferente do 

orgulho oriundo da fama pública que a sociedade de espetáculo impõe. O leitor escorrega na 

narrativa irônica e movediça dessa escritura. 

O romance pontua um mistério – o  desaparecimento da biografia escrita anonimamente 

por José Costa. Em um de seus retornos ao Rio de Janeiro, ele procura pelo seu romance em 

uma livraria, mas surpreende-se com a resposta do vendedor: “O Ginógrafo, me faça o favor. 

Como disse? O Ginógrafo. O senhor deve estar equivocado, aqui temos O Naufrágio, que já 

vendeu mais de cem exemplares.”(BUARQUE, 2003, p.160). Nota-se que o título do livro 

substituto – “O Naufrágio” - contém praticamente as mesmas letras, a mesma quantidade de 

sílabas de “O Ginógrafo”, remetendo a um anagrama, além de estabelecer a ideia de morte 

(naufrágio), ou de desaparecimento do texto. Tudo isso é fantasia, imaginação do narrador ou 
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ficção? Escritura como jogo lúdico de criação, recriação. Há ainda, nas entrelinhas do texto, a 

revelação do preço de um best-seller para o escritor, que após o lançamento e o período de 

sucesso de vendas, é logo esquecido e substituído por outro livro de acordo com a indústria 

cultural. 

Roland Barthes, em O prazer do texto, confirma esse jogo e se posiciona quanto à 

posição do escritor e da escrita: 

 
Como criatura de linguagem, o escritor está sempre envolvido na guerra das ficções 
(dos falares), mas nunca é mais do que um joguete, porque a linguagem que o 
constitui (a escritura) está sempre fora de lugar (atópica); pelo simples efeito da 
polissemia (estádio rudimentar da escritura), o engajamento guerreiro de uma fala 
literária é duvidoso desde a origem. O escritor se encontra sempre sobre a mancha 
cega dos sistemas, à deriva; é um joker, um mana, um grau zero, o morto do bridge. 
(BARTHES, 2010, p. 43-44). 
 
 

O escritor-narrador de Budapeste está à deriva duplamente, no jogo de criação e de 

falsificações de identidade e da autoria dos textos.  

O surgimento da palavra como objeto de consumo remete a Charles Baudelaire, que 

denunciou com sua poética de choque a mercantilização do mundo parisiense do século XIX, 

quando tudo virava mercadoria, até a poesia.  Numa postura de combate à pressão econômica 

capitalista, aliada ao sucesso medíocre de sua arte, o poeta francês “pôs-se à venda”, como 

exemplifica o poema “A Musa Venal”33, do livro As flores do mal (Les fleurs du mal). Em sua 

poesia, Baudelaire luta com sua esgrima34 poética contra a prostituição da arte e da poesia 

como objeto de massa. A revolta do poeta deflagra o spleen baudelaireano, a melancolia pela 

perda da tradição, pela descrença numa salvação, pela certeza da catástrofe. 

A narrativa, em Budapeste, causa certo impacto pelas atitudes ambivalentes do ghost 

writer, que diz sentir “um prazer nervoso, um tipo de ciúme ao contrário. Porque para mim, 

não era o sujeito quem se apossava da minha escrita, era como se eu escrevesse no caderno 

dele”(BUARQUE, 2003, pp. 17-18). A frase profana a lógica dos sentidos, caracterizando o 

desvio da linguagem do texto literário. Também o proceder desse José (um qualquer), de 

                                                 
33 Segue a transcrição do poema “A musa venal”, de Charles Baudelaire: “Ó musa de minha alma, amante dos 
palácios,/ Terás, quando janeiro desatar seus ventos,/ No tédio negro dos crepúsculos nevoentos,/ Uma brasa que 
esquente os teus dois pés violáceos?// Aquecerás teus níveos ombros sonolentos/ Na luz  noturna que os postigos 
deixam coar?/ Sem um níquel na bolsa e seco o paladar,/ Colherás o ouro dos cerúleos firmamentos// Tens que, 
para ganhar o pão de cada dia, / Esse turíbulo agitar na sacristia./ Entoar esses Te Deum que nada têm de novo,// 
Ou, bufão em jejum, exibir teus encantos/ E teu riso molhado de invisíveis prantos/ Para desopilar o fígado do 
povo.”// 
Cf. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1985, p. 127. 
34 Sobre a luta com a esgrima poética de Baudelaire, leia-se o poema “O sol”, In: BAUDELAIRE, 1985, p. 319. 



110 
 

sobrenome “Costa” (o avesso), se faz de forma inesperada em relação ao padrão. O sócio, que 

sempre o elogiava com o epíteto “José Costa é gênio”(BUARQUE, 2003, p.17), aproveita sua 

ausência no exterior para contratar sete redatores e ensinar a eles o estilo da escrita do 

escritor-narrador da história. No entanto, Costa não reage à traição de Álvaro. Ao contrário, 

foge da imagem dos sete “êmulos” fantasiados como ele com “camisas listradas como as 

minhas, com óculos de leitura iguais aos meus, todos com o meu penteado, meus cigarros e 

minha tosse, me mudei para um quartinho que estava servindo de depósito”(BUARQUE, 

2003, p. 25). Imagem e estilo foram-lhe roubados. A revolta de Costa se traduz na 

interiorização da dor. Ele dá as costas aos copistas e isola-se do mundo em um cubículo da 

agência. Ironicamente, passa a escrever somente biografias, histórias de outros clientes 

obscuros como ele, fragmentando-se cada vez mais, pela escrita de outros “eus” ou de “eus 

mutantes”, vivendo sempre à sombra, conforme o ofício da escrita fantasmal.  

A atitude contraditória de José Costa e a titulação de “gênio” que o sócio lhe atribui 

enquanto escritor/gerador de textos remetem à reflexão proposta por Giorgio Agamben no 

capítulo “Genius”, do livro Profanações (2007), especialmente na questão do duplo e na 

relação com a escrita. Nesse texto, o pensador italiano correlaciona o homem com o deus 

Genius desde o seu nascimento e retrata a complexidade da dualidade humana, a coexistência 

do bem e do mal na vida. A palavra latina “gênio”, etimologicamente aproximada entre gênio 

(gênio) e generare (gerar), está ligada ao deus Genius a que todo homem é confiado ao nascer 

e à personificação da energia sexual, responsável pelo ato de gerar, além de estar associada à 

divinização da pessoa. O deus “Genius” é muito íntimo e pessoal, mas também é o que há de 

mais impessoal em nós, como o sangue que corre em nossas veias. Ele é nossa vida, 

responsável pela nossa origem. Segundo Agamben,  

 
Compreender a concepção de homem implícita em Genius equivale a compreender 
que o homem não é apenas Eu e consciência individual, mas que, desde o 
nascimento até à morte, ele convive com um elemento impessoal e pré-individual. O 
homem é, pois, um único ser com duas fases, que deriva da complicada dialética 
entre uma parte (ainda) não identificada e vivida, e uma parte já marcada pela sorte e 
pela experiência individual.  (AGAMBEN, 2007, p. 14).  
 

 
Dessa forma, o sujeito é um campo de tensões, constituído por polos antitéticos: 

“Genius e Eu”, duas forças opostas que se conjugam, “uma que vai do individual na direção 

do impessoal e outra que vai do impessoal ao individual.”(AGAMBEN, 2007, p. 15). Genius 

é essa presença “inaproximável que rompe com a pretensão do Eu de bastar-se a si 

mesmo.”(AGAMBEN, 2007, p. 15). 
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A ambiguidade do protagonista de Budapeste parece expor o dilema do sujeito consigo 

próprio, na convivência íntima, mas inconsciente, com esse ser estranho, interno e impessoal 

– o deus Genius, refletindo-se no seu dilema pessoal – desempenhar o papel dobrado de 

ghostwriter – entre ser e não-ser o gênio da escrita, entre ser e não-ser o autor do texto: “o 

autor do livro sou eu”(BUARQUE, 2003,p.112) / “o autor do livro não sou eu.” (BUARQUE, 

2003, p. 170). Talvez seja esse o grande paradoxo do escritor-narrador, dividido entre José 

Costa/Zsoze Kósta e o ápice da desconstrução do sujeito enunciador do romance. Escrever é 

tornar a escrita impessoal, reforçando o  paradigma da presença-ausência do autor na obra.  

Budapeste encena a crise do sujeito, a crise da escrita e da história, pois o eu não é um 

ser, mas uma história: “não existe apenas o eu, mas seu corpo, seus fantasmas, suas feridas 

sua memória.” (MATOS. In: NOVAES, 1990, p. 297).  

 

5.2  A CRISE DO SUJEITO – VAIDADE, CIÚME E PEREGRINAÇÃO    

 

 
De esguelha eu a observava, a boca entreaberta, os cílios 
tremelicantes, o sangue subindo ao rosto, e havia uma 
lágrima em seu olho esquerdo quando o sujeito finalizou, 
enfático:egyetlen, érintetlen, lefordíthatatlan! (BUARQUE, 
2003, p. 37, grifos meus). 
 

 

Conforme se depreende de fatos observáveis na contemporaneidade, a desconstrução 

familiar e o individualismo crescente são expressões que caracterizam a crise do sujeito na 

atualidade. Nos romances de Chico Buarque, a temática da despersonalização e a tônica no 

anonimato são reincidentes e indiciam uma hermenêutica alegórica da melancolia e do luto, 

da vida em ruínas dos sujeitos. Em Budapeste, a crise do sujeito se estende à da escrita. A 

configuração alegórica da morte do autor é representada pela dupla encenação do 

fantasmático escritor José/Zsoze que vive entre duas geografias e duas culturas: do Brasil e da 

Hungria. Observam-se, nas atitudes contraditórias do protagonista, sentimentos exacerbados 

de vaidade, ciúme e uma necessidade constante de fuga, de peregrinação, caracterizando sua 

crise pessoal aliada à profissional. O acúmulo da vaidade peculiar do personagem determina a 

ruína de seu relacionamento na agência e principalmente na família, conforme mostra a 

passagem:  
e novos artigos me eram solicitados, e publicados nos jornais com chamada de capa, 
e elogiados por leitores no dia seguinte, e eu aguentava firme. Com isso a vaidade 
em mim se acumulava, me tornava forte e bonito, e me levava a brigar com a 
telefonista e a chamar o office boy de burro, e me aruinava o casamento, porque eu 
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chegava em casa e já gritava com a Vanda, ela me olhava arregalada, não conhecia 
os motivos de eu estar assim tão vaidoso. Eu tinha de fato um mau temperamento 
quando veio dar na agência o convite para o encontro anual de autores anônimos, a 
se realizar em Melbourne (BUARQUE, 2003, p. 18).  
 
 
 

A partir desse trecho, descortinam-se, além da vaidade, outros traços da personalidade 

do ghost writer que condizem com os caracteres psicológicos do viver melancólico. José 

Costa é individualista, nostálgico, antissocial (não gosta de festas nem de ver filmes em casa) 

e colérico. Prefere estar só no escritório até tarde, para contemplar e enamorar-se de seus 

textos, a desfrutar do convívio familiar. Casado com a jornalista Vanda, uma celebridade, 

Costa vive uma união fria, distante, marcada pela incomunicabilidade. O casal não 

compartilha suas experiências pessoais e profissionais. Vanda jamais lê o que o marido 

escreve. Costa também não acompanha as atividades da mulher, uma apresentadora de 

televisão, que se dedica de corpo e alma à profissão midiática que abraçou. Ela está sempre às 

voltas com reportagens, viagens, excursões. Muda-se para São Paulo a fim de obter um 

upgrade profissional.  

Paradoxalmente, em plena era das comunicações, a incomunicabilidade e a volubilidade 

das relações sociais constituem aspectos da sociedade contemporânea. No Brasil, o viver 

desequilibrado de José Costa revela a crise do sujeito, da família, da sociedade. Ele não está 

bem em parte alguma, seja no trabalho ou em casa. Na agência, José Costa vive ameaçado 

pelo sócio que o obriga a produzir cada vez mais textos. Em casa, a relação insólita entre ele e 

a mulher mostra um casamento que agoniza. A ausência de diálogo e o desafeto entre eles 

estendem-se ao filho do casal, Joaquinzinho, uma criança de cinco anos, afásica e obesa, 

cuidada por babás. A passagem abaixo revela tanto a falta de amor paterno quanto a 

desumanização do protagonista. José Costa representa a imagem de um sujeito-coisa.   

 
Além de enorme, o menino ia completar cinco anos e não falava nada, falava 
mamãe, babá e pipi, e a Vanda dizia que Aristóteles era mudo até os oito, não sei de 
onde ela tirou isso. E pela madrugada ele pegou a mania de balbuciar coisas sem 
nexos, inventava sons irritantes, uns estalos nos cantos da boca; eu não tinha sossego 
nem na minha cama, me segurava, me mordia, finalmente estourei: cala a boca, pelo 
amor de Deus! Calou, e a Vanda saiu em sua defesa: ele está só te imitando. 
Imitando o quê? Imitando você, que deu para falar dormindo. Eu? Você. Eu? Você. 
Desde quando? Desde que chegou dessa viagem. Pronto. Descobri naquele instante 
que em meus sonhos eu falava húngaro (BUARQUE, 2003, p. 31).  
 
 

No entanto, o balbuciar noturno do filho, através dos sons estranhos emitidos e 

repetidos por ele quando adormecido, reaviva a memória de Costa e resgata o seu interesse 

pela língua húngara. A palavra “balbuciar” remete à infância, ao período anterior ao domínio 
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da linguagem humana. Alia-se a essa ideia inicial a concepção de “infância” adotada por 

Giorgio Agamben, em Infância e História (2005). Agamben aponta para a perda, na época 

contemporânea, da possibilidade de uma experiência originária, não restrita a um espaço-

tempo na vida humana, mas aquela vivenciada apenas no ato de o homem ingressar na 

linguagem: 

 
Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não poderia ser 
nada além daquilo que, no homem, está antes do sujeito, vale dizer, antes da 
linguagem: uma experiência “muda”, no sentido literal do termo, uma in-fância do 
homem, da qual a linguagem deveria, precisamente, assinalar o limite (AGAMBEN, 
2005, p. 58).  

 
 

Como postula Agamben, a “in-fância” é uma forma dotada de especificidade que, 

simultaneamente, testemunha a cisão entre língua e discurso e entre “in-fante” e “sujeito”, 

apontando para uma experiência que se repete continuamente no ingresso do homem na 

linguagem.  

Nessa linha de pensamento, o filho do protagonista é duplamente “in-fante”: “mudo em 

português e apenas articulador de sons no húngaro”, conforme concluiu Márcia Brandão, na 

sua tese Manifestações silenciosas na narrativa contemporânea: Clarice Lispector e Chico 

Buarque (2010). O próprio José Costa vivencia essa experiência da “infância” no processo de 

aprendizagem, de ingresso na língua húngara ao se sentir como um turista acidental na 

Hungria. A frase que abre o romance e pronunciada pelo narrador-protagonista é significativa: 

“Devia ser proibido debochar de quem se aventura em língua estrangeira” (BUARQUE, 2003, 

p. 5), desvela a angústia do personagem pela incapacidade de compreender os “esqueletos”, 

os significantes húngaros dançando na tela da TV. Embora seja capaz de decifrar 

determinados significados, no início do aprendizado do magiar, ele irá “balbuciar”,  tentar 

falar o húngaro, mas como qualquer iniciante, tropeça e fere a lógica dos sentidos da língua 

como se vê na ligação que faz para Kriska: “Aí estou chegando quase...”, causando o riso 

intempestivo da professora, pois sua fala soou como uma piada: “chegaria pouco a pouco, 

primeiro o nariz, depois uma orelha, depois um joelho” (BUARQUE, 2003, p. 5), disse-lhe a 

jovem. Essa sensação o perseguirá mesmo quando já tem um bom domínio da língua húngara 

e escreve poemas. O sotaque vai mantê-lo sempre na condição de estrangeiro. O viver à 

sombra do protagonista leva-o à busca incessante da luz para seu caminho, ele quer se 

encontrar no agora com sua subjetividade, por isso está quase a ponto de dissolver-se, de 

perder a consciência ao perceber sua eterna permanência como um outsider.  
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Por outro lado, a linguagem sensorial e sonora do romance projeta na mente do narrador 

a imagem da cidade Budapeste que já havia esquecido, “um fotograma que trepidasse na fita 

da memória”(BUARQUE, 2003, p. 31), diz Costa. A frase denota a importância dos sentidos 

para a memória, bem como o hibridismo de linguagens na escritura buarquiana. Nesse 

romance que abraça a linguagem como objeto temático, todas as formas de linguagem se 

interpenetram, especialmente as linguagens visuais como a fotografia e o cinema. A 

linguagem imagética é um traço estilístico da escrita de Chico Buarque já comentado em 

Estorvo e Benjamim. Contudo, essa característica não é específica do escritor, pois constitui 

uma tendência da literatura contemporânea, especialmente pela influência das tecnologias 

visuais e midiáticas acentuadamente presentes no mundo hoje. 

Nas manifestações artísticas, Walter Benjamin identifica o surgimento de uma nova 

escrita, uma “escrita imagética” (Bilderschrift). Em Rua de mão única (1928), livro definido 

por Willi Bolle como “texto de iniciação à cultura da grande cidade contemporânea” 

(BOLLE, 2007, p. 93), o filósofo prenunciava o fim do livro na sua forma tradicional em 

favor de uma nova escrita (e da nova literatura), ligada à dupla condição social e tecnológica.  

Seligmann-Silva reportando-se a esse respeito e ao segmento “Guarda-livros 

juramentado” do livro acima citado considera “plausível interpretar as especulações de 

Benjamin como uma espécie de intuição das atuais tecnologias computacionais”, no que se 

refere à criação de uma forma “imagética da escrita com uma nova excêntrica figuralidade e a 

exploração dos domínios do diagrama estatístico e técnico.” (SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 

95). O mesmo autor ressalta que, embora o filósofo visse uma profunda discrepância entre 

progresso tecnológico e qualidade da vida social, ele almejava utopicamente fazer uma síntese 

entre ambos a partir da “escrita de transformação internacional”. Essa escrita (e literatura) 

objetivava ter “extraordinária mobilidade e irradiação, compreensível em toda a 

parte”(SELIGMANN-SILVA, 2007, p. 95); visaria às transformações históricas e seria um 

“medium-de-reflexão” sobre as transformações tanto da escrita como dos meios de 

comunicação.  

Outro aspecto importante presente no romance é a ambivalência, tornando-o propício à 

interpretação sempre movente, transitória. A linguagem em Budapeste espraia-se em um mar 

de ambiguidades a partir da presença eterna da dúvida do personagem e de suas atitudes 

contraditórias. Como anteriormente dito, José Costa é ora apático, contemplativo, ora 

colérico, desconfiado da mulher devido aos desencontros e às viagens. Ao voltar a casa após 

uma longa ausência, ele diz: “olhando a Vanda assim de repente e tão de perto, mais uma vez 

me admirei; minha primeira dúvida, sempre que vinha de viagem, era se a Vanda ganhara 
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viço na minha ausência, ou se em meus pensamentos ela desbotava.”(BUARQUE, 2003, p. 

27). A incerteza do narrador reforça sua fragmentação enquanto sujeito, alimenta o medo de 

ser traído e desencadeia um delírio imaginativo. Passa a imaginar cenas de encontros 

amorosos entre a mulher e o alemão, que só acontecem na sua mente, desdobrando o processo 

ficcional. 

A identidade do narrador se fraciona a partir do sentimento de ciúme dividido entre a 

mulher e a escrita do seu livro. Tal sentimento permite que José Costa invente para si mesmo 

uma falsa história do encontro-entrega do seu livro por Kasper Krabbe a Vanda, num 

simulacro de vingança infligida ao alemão. No jogo imaginativo dessa escrita, surge uma irmã 

gêmea de Vanda, Vanessa, confundindo mais a ficção, num ambiente que também é composto 

de palavras e imagens antitéticas, alternando luz e sombra, claro e escuro. A passagem é 

ilustrativa:  

 
Sucedeu porém que, ao ser recebido por uma mulher de trinta nos, saia branca 
plissada e blusa sem mangas, cabelos castanhos, olhos negros, rosto, pernas e braços 
morenos, na sala varrida pelo sol poente, sentiu súbito desejo de se vingar do 
homem generoso. Apresentou-se Kasper Krabbe, de quem vós deveis ter ouvido 
falar, menos por autor muito publicado na Alemanha, que por amigo de vosso 
ausente marido José. Aí o semblante da mulher esmaeceu, seus olhos perderam o 
brilho, sua pele se acinzentou, uma sombra encobriu-a por inteiro; na luz do terraço 
apareceu outra mulher, parelha àquela como dama do mesmo baralho, porém de 
naipe superior. A esposa de José Costa sem dúvida era esta que logo o convidava a 
se sentar, afirmando conhecê-lo sim de nome, não pelo marido circunspecto, mas 
por citações em suplementos literários. Propôs um drinque, solicitou à outra que 
providenciasse o gelo e lastimou  não ter acesso à sua literatura no original.(...) Não 
seja por isso, disse Kasper Krabbe, e sacou do envelope O Ginógrafo, a primeira 
criação em língua portuguesa (BUARQUE, 2003, p. 84-85).  
 
 

 
O ciúme, esse sentimento doloroso oriundo de um amor inquieto, ou “o desejo de posse 

da pessoa amada, a suspeita ou a certeza de sua infidelidade”, conforme significação do 

Dicionário Aurélio, envolve a alma do escritor José Costa e o faz construir uma falsa 

narrativa, uma narrativa imaginária – outra ficção. Em alguns momentos, o ciúme infundado 

do narrador lembra o de outro personagem da literatura, Bentinho, em relação à personagem 

Capitu, de Machado de Assis. O diálogo de Budapeste com Dom Casmurro ecoa através 

desse narrador também casmurro e inseguro diante do enigma mulher. 

Por outro lado, a ironia beira o sarcasmo nesse narrar, quando o escritor aflige-se ao ver 

um texto intitulado “A Madame e o Vernáculo”35, assinado pelo presidente da Academia 

                                                 
35 A propósito do título sugestivo do artigo “A Madame e o Vernáculo” pode-se inferir o elo forte entre a escrita 
e a mulher no romance para além da questão da traição, pois, metaforicamente, as personagens femininas 
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Brasileira de Letras, escrito por um novo ghost writer contratado pelo sócio Álvaro. A fraude 

ficcional não tem limites, debocha de tudo e de todos. José Costa vagueia os olhos pela parede 

da agência, lê um artigo de jornal com palavras suas, e aflige-se pela fragilidade do seu ofício 

e da cópia, afirmando: “era como ter um interlocutor que não parasse de tirar palavras da 

minha boca, era uma agonia” (BUARQUE, 2003, p. 24). As palavras do personagem revelam 

uma espécie de ciúme da palavra. A partir desta cena, apreende-se um jogo tortuoso de 

inferências e referências, em que a autoria do texto se esvai, à medida que a escrita se torna 

mercadoria de jornal, portanto, sujeita a se tornar propriedade de quem dela quiser se apossar. 

No desenrolar da fratura identitária do ghost writer, ele próprio descreve o processo de 

criação de biografias, a partir da escuta de fitas gravadas com a história do cliente, que  são 

transcritas e recriadas a partir da sua visão. Parece, então, que a noção de gêneros também é 

perspectivada em Budapeste, uma vez que a escrita biográfica está concebida no 

enfraquecimento dos limites entre o real e o ficcional. José Costa romanceia a biografia do 

alemão, que pode ser comprovada na sua afirmativa: “pegava a esmo uma das vinte fitas 

cassete que o alemão deixara gravadas, ouvia vagamente sua voz”(BUARQUE, 2003, p. 29). 

Assim, ele assume a escrita inventada e a identidade do outro ao pousar “os dedos no teclado, 

eu era um homem louro e cor-de-rosa sete anos atrás quando zarpei de Hamburgo e adentrei a 

baía de Guanabara”(BUARQUE, 2003, p. 29). Reforçando a transgressão da fronteira do 

gênero biográfico, o escritor já fraturado pelo anonimato demonstra sua crise diante da folha 

de papel, “mas esse meu texto estava viciado, patinava, não evoluía. (...) e no fim da noite 

jogava o trabalho fora.”(BUARQUE, 2003, p. 30). 

Walter Benjamin em “Atenção: Degraus!” defende a existência de três degraus para a 

realização de uma boa prosa: “um musical, em que ela é composta, um arquitetônico, em que 

ela é construída, e, enfim, um têxtil, em que ela é tecida.” (BENJAMIN, 1995, p. 27). A prosa 

do romance biográfico, “O Ginógrafo”, escrito por José Costa durante três meses, parece 

conter esses “degraus”. Na história de Kasper Krabbe (falso autor do texto), em que narra a 

viagem de navio da Alemanha ao Brasil, onde conheceu sua musa Teresa, a música se realiza 

quando o alemão se apaixona tanto pela mulher, que canta uma música intitulada por seu 

próprio nome arquitetado com palavras que são edificadas no corpo/papel,  na “batata da 

perna” da mulher, compondo o tecido-texto. Quando o livro estava pelo sétimo36 capítulo, ela 

                                                                                                                                                         
cumprem o papel da folha de papel, do corpo da escrita, e, na narrativa, especialmente Kriska, assume o papel de 
leitora. 
36 O número sete é cabalístico, ligado ao demônio. Ele se repete inúmeras vezes na narrativa, tornando-se uma 
espécie de desígnio de algo ruim na história. Assim, são sete os redatores que irão substituir José Costa na 
agência; são sete verões que o personagem de papel, o alemão Kasper Krabbe passa no Brasil, causando-lhe a 
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o abandona. Na busca incessante por corpos femininos para tatuar sua escrita, apareceu uma 

versão moderna de Penélope, que se deitou com o escritor, ensinou a ele a escrita de trás para 

diante, tecendo o romance: 

 
Zelosa dos meus escritos, só ela os sabia ler, mirando-se no espelho, e de noite 
apagava o que de dia fora escrito, para que eu jamais cessasse de escrever meu livro 
nela. E engravidou de mim, e na sua barriga o livro foi ganhando novas formas, e 
foram dias e noites sem pausa, sem comer um sanduíche, trancado no quartinho da 
agência até que eu cunhasse, no limite das forças, a frase final: e a mulher amada, 
cujo leite eu já sorvera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa 
(BUARQUE, 2003, p. 40).   
  

O título de “O Ginógrafo”(etimologicamente significa: gino, mulher e grafo, escrita), 

faz jus ao processo de escrita no corpo da mulher, reforçada pela terminologia empregada – 

“gravidez” e “geração” do livro na barriga –, além da importância da figura feminina como 

leitora. Por seu próprio processo de gestação, um livro que nasce à medida que a mulher 

engravida, verifica-se que Costa reassume sua capacidade de criador múltiplo, por meio de 

um jogo repetido de imagens, frases, personagens e livros, configurando o espelhamento 

textual. 

As palavras têm força para o bem e para o mal. O ciúme doentio de José Costa da 

mulher e da palavra desvela-se a partir da descoberta de que Vanda fora presenteada com o 

(seu livro) por Kasper Krabbe, e, após várias leituras, considerou-o “absolutamente 

admirável”. As duas palavras elogiosas de Vanda semeiam o ciúme do protagonista que 

emerge em plena festa do lançamento do livro “O Ginógrafo”, durante  a festa do réveillon 

carioca. Ao som da marchinha carnavalesca “Alá, Alá, Alá meu bom Alá...”, José Costa 

descreve a cena dramática de que é o protagonista, desnudando a divisão de sua alma entre a 

mulher e a escrita, entre revelar ou não o segredo da autoria do seu livro a Vanda, 

configurando a gestualidade do protagonista do romance: 

 
Fiquei ali de pé, balançando as pernas, vendo o alemão falar baixinho com a Vanda, 
e pela testa franzida, imaginei que lhe estivesse descrevendo seu doloroso processo 
de criação. Ainda aturei um bom tempo o brilho nos olhos de Vanda, sem perceber 
que minha mão se crispava, e a taça vazia que empunhava de repente se partiu. Os 
cacos caíram aos pés do alemão, que nem assim parava de falar (...). Enfim cutuquei 
as costas dele, e em seu paletó branco ficou impresso o sangue dos meus dedos. Só 

                                                                                                                                                         
perda total dos cabelos (“fica com um quê de papel”); a sete quadras do hotel na Hungria, Kósta é surpreendido 
por um casal, que irá ameaçá-lo de morte no quarto do hotel; Kosta dá sete voltas em torno do manicômio onde 
trabalha Kriska sem encontrá-la, entre outros exemplos no texto. O livro também possui sete capítulos, 
reforçando a ideia cabalística do infortúnio do viver do narrador à sombra. 
Por outro lado, no contexto bíblico, o sétimo dom dado ao homem por Deus é a palavra, como intérprete da 
mente humana. (“Criação do homem”, Eclesiástico 17, In: Bíblia Sagrada. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Ltda, 
1982, p. 847). A criação do romance depende da palavra do seu criador – o escritor. 
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então ele me olhou, sem grande interesse, e de fato não convinha que desse 
intimidade em público; para todos os efeitos, e não passava de um datilógrafo que 
lhe prestava serviços. A Vanda, porém, era minha mulher e me olhou com igual 
fastio. Vá lá que meu terno cinzento a encabulasse, estando ela acompanhada um 
cavalheiro vestido a rigor. Mas ainda que estivesse seminu, de cuecas samba-canção, 
eu era o seu marido, portanto lhe estendi a mão e disse venha. (BUARQUE, 2003, p. 
110-111).  

 
 
O fragmento mostra o processo doloroso do personagem, sua contradição que o corrói 

por dentro: anônimo voluntário e reles digitador. Também os valores da sociedade do parecer 

denunciam sua insegurança e desencadeiam o descontrole total de suas ações. Costa arrasta a 

mulher como um objeto pelo salão em direção a uma espécie de “cova” onde o casal trava sua 

última luta, construindo uma cena dramática, com traços de melodrama: 

 
A Vanda cobria o rosto, chorava, chutei o fotógrafo, passei pelo Álvaro, pelo 
travesti, passei diante da orquestra: mas que calor ooô... (...) Ali ela se pôs a 
espernear, decerto pensou que eu arrancaria sua roupa, que eu a espancaria e 
abusaria dela. Limitei-me porém a por a Vanda de pé, imobilizá-la com meu corpo, 
apertar seus quadris contra as tábuas do estrado, porque pretendia apenas estar um 
minuto a sós com ela. Nem gritar com ela eu queria, só esperava o final da algazarra 
para lhe dizer umas palavras. Segurei seus cabelos com as duas mãos, colei meu 
nariz no seu, senti seu hálito de champanhe, ou era o meu, senti nossos corações 
batendo, e assim permanecemos. Até que a orquestra em peso produziu um acorde 
seco, e antes que rebentassem aplausos, morteiros e gritaria, houve um átimo de 
silêncio. Naquele instante oco, com uma voz que não era minha, lhe comuniquei: o 
autor do livro sou eu. (BUARQUE, 2003, p. 110-111). 

 

Cai a máscara do anonimato de José Costa para a mulher, mas aumenta-lhe a crise 

interior pela certeza do fim do seu casamento. A última imagem que José Costa registra da 

mulher, imobilizada diante da revelação, lembra um quadro melodramático, o tableau: “tinha 

os olhos bem abertos e o rosto iluminado pelos fogos de artifício: ouro, prata, azul, verde e 

rosa.”(BUARQUE, 2003, p. 112). 

Veja só o contraditório: nasce um ano novo, o povo explode em alegria, apesar de nem 

mesmo saber o que o futuro lhe reserva. Para José Costa, a revelação à mulher significa o fim 

do relacionamento. O anonimato lhe assegurava uma existência inverossímil, porém neutra. 

Ao desvendar a autoria do romance, tornou-se vítima do aprofundamento da crise conjugal, 

agora agravada pelo mercantilismo de sua arte. 

Vislumbra-se, mais uma vez, o “eu” fragmentado de José Costa. Sem encontrar prazer e 

alegria em parte alguma, a vida do protagonista é um estorvo no Brasil. Resta-lhe uma 

alternativa – a viagem, a peregrinação – em busca do outro eu de si mesmo. As viagens de 

José Costa ao exterior são, inicialmente, motivadas pelo interesse em participar de encontros 

com escritores anônimos. Porém, aos poucos, elas se revelam como a fuga do próprio sujeito 
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de si mesmo, sempre na busca de ser outro, de experimentar vidas e histórias em outros 

lugares. É ilustrativa, a esse respeito, a frase de Santo Agostinho, “somos peregrinos no 

tempo”, citada por Zygmunt Bauman e por ele considerada uma “declaração de verdade”, 

pois, independente do que “façamos, somos peregrinos, e há pouco a fazer a esse 

respeito.”(BAUMAN, 2011, p. 116).  

José Costa viaja três vezes para a capital húngara. A primeira, quando o seu avião faz 

um pouso forçado em Budapeste por suspeita de bomba a bordo e, por força do destino, ele 

conhece Kriska; a segunda, quando o protagonista resolve partir para a Hungria fugindo da 

crise do seu casamento com Vanda; e a terceira, quando ele se encontra em total isolamento 

em um quarto de hotel no Rio de Janeiro e recebe um inesperado convite que modifica sua 

vida. 

As cidades (Rio de Janeiro e Budapeste) em que o personagem transita não acolhem o 

cidadão; ao contrário, são vãos, locais de perigo e medo, acirrando a fragmentação do sujeito. 

Também os espaços que o protagonista ocupa são pequenos, fechados, claustrofóbicos 

(FARINACCIO, 2013, p. 243)37, corroborando seu viver melancólico e contemplativo. Na 

agência, adota um cômodo pequeno e escondido para escrever biografias; na casa de Kriska, 

arma seu “catre” na despensa, e, nesse local apertado, é capaz de inventar cidades, países, 

histórias e personagens; no Instituto de Belas Letras, realiza um trabalho braçal, escondido na 

coxia, de onde mal via a plateia; além dos quartos de hotéis onde enclausura. Os hotéis, 

aeroportos são locais transitórios que se adaptam à vida errante e ao anonimato do 

personagem. 

A errância38 dos narradores é uma característica dos romances buarquianos já bastante 

destacada pela crítica. Entre outros aspectos, o deslocamento dos sujeitos reforça a ideia de 

seres em desarmonia com o mundo, amedrontados diante da violência cotidiana, que está em 

toda parte, na cidade, no campo, na família, no trabalho, no país, no exterior. A viagem é em 

si uma busca de conhecimento, de liberdade, de prazer, de felicidade e de amor. No entanto, o 

deslocamento constante do escritor-narrador ratifica o viver em tensão, entre ficar e partir. E a 

                                                 
37 Pascoal Farinaccio, em “Espaços claustrofóbicos na obra de Lourenço Mutarelli”, correlaciona as personagens 
depressivas aos espaços fechados, “claustrofóbicos”, que ocupam nas histórias, numa alusão à brutalidade da 
sociedade contemporânea. Cf. FARINACCIO, Pascoal. “Espaços claustrofóbicos na obra de Lourenço 
Mutarelli”. In: Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Brasília, n.42, p. 242-253, Jul./Dez. 2013, p. 
243. 
38 Roland Barthes faz uma interessante correlação entre a errância e o amor, sentimento que quando vivido 
parece sempre único, mas o sujeito se “surpreende por vezes em si uma espécie de difusão do desejo amoroso; 
entende então que está fadado a errar até a morte, de amor em amor.” Cf. BARTHES, Roland. “O Navio-
Fantasma”. In: Fragmentos de um discurso amoroso. Tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 143.  
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cada partida recomeça a procura de si mesmo, procura já fraturada pela condição de ghost 

writer, traduzindo-se em um viver conflituoso e sempre em busca de salvação – uma  vida 

marcada pela melancolia. 

 

5.3  A MELANCOLIA, A AMBIGUIDADE E A TRADUÇÃO ALEGÓRICA  
 
 

Com a melancolia, também Saturno, esse demônio das 
antíteses, investe a alma, por um lado, com preguiça e 
apatia, por outro com a força da inteligência e da 
contemplação. (BENJAMIN, 1984, p. 172). 

 
 

Ao longo de sua história, o tema da melancolia tende a ocupar espaços fronteiriços, 

sendo tratado em reflexões que levam em conta as doenças do corpo e da alma intimamente 

interligadas, isto é, “a afecção do corpo como sendo tradução de uma disposição anímica, e 

vice-versa”(LAGES, 2007, p. 33). Assim, as paixões são doenças da alma, e as enfermidades 

nada mais são que “paixões” do corpo. 

Olgária Matos destaca que: “na tradição da medicina grega e medieval, de Hipócrates a 

Galeno, a melancolia é tida como ‘doença do olhar’”(MATOS, 1990, p. 292.), que impede a 

saída do raio visual e propicia o nascimento de ilusões [phantasma] visuais; há em Descartes 

“um jogo entre o Saber e o Ver”, daí a importância das ideias claras e distintas – “evidência” 

–, e da visão como órgão mais nobre dos sentidos. Matos assegura que, na perspectiva de 

Walter Benjamin, “ver a ideia” “possui algum parentesco com a melancolia entendida como 

‘doença do olhar’”(MATOS, 1990, p. 292), própria do sujeito dessubjetivado. 

A dissolução da identidade do sujeito surge não só em Budapeste, mas  em toda a obra 

ficcional de Chico Buarque. Sua arte tematiza o viver  da atualidade, através de indivíduos 

fragmentados, descrentes do mundo. A despersonalização dos sujeitos traduz o estado de luto 

desse tempo de ruínas. O homem contemporâneo vive inseguro diante da violência cotidiana, 

sobrevivente paulatino da destruição de valores como família, amizade, ética, moral e crença 

na transcendência. Surge, então, o conflito entre aparência e essência do sujeito, valendo mais 

o ter que o ser, próprio da “sociedade do espetáculo”39 e do consumo. A função da arte 

                                                 
39 O termo “sociedade do espetáculo” atribui-se ao filósofo francês Guy Debord, que, em 1967, lançou o livro 
precursor de toda análise crítica da moderna sociedade de consumo, intitulado A sociedade do espetáculo. Trata-
se de um livro espantosamente lúcido, demolidor, que aborda sobre a tirania das imagens e a submissão alienante 
ao império da mídia. Debord no século XX antecipou o século XXI, em que as sociedades estão representadas 
por imagens. Para o filósofo, “[o] espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou 
totalmente. Ele nada mais é que a economia desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das 
coisas, e a objetivação infiel dos produtores.”O sonho torna-se necessário, mas o “espetáculo é o sonho mau da 
sociedade moderna aprisionada (...)”. 
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literária está na dependência dos interesses mercadológicos dessa sociedade marcada por 

relacionamentos transitórios, esvaziados de afeto, supridos ilusoriamente pelo consumo, 

dando vez ao sentimento de tédio, de melancolia. 

No palco de Budapeste, encena-se o drama do escritor, sua crise diante da folha de 

papel, o medo da ausência de inspiração, da cegueira em diversos sentidos, além da 

insegurança do resultado da obra – a melancolia. A morte configurada do autor pelo 

anonimato, a lentidão do processo criativo contrário à velocidade da vida contemporânea e à 

solidão são dilemas desse escritor que, reunidos, potencializam a sensação de o personagem 

ser um outsider, ou seja, sentir-se sempre um estranho na sociedade. O duelo que envolve 

todo artista e no qual “antes de ser vencido, solta um grito de terror.” (BENJAMIN, 1989, p. 

68).  

O flâneur de Baudelaire, que contemplava cada detalhe de Paris de forma consciente, é 

de certa forma relembrado pelos passeios de José Costa em Budapeste, pelas ruas da cidade 

dividida entre Buda e Peste, cortada pelo rio Danúbio e, como um flâneur em território 

húngaro, descreve cada detalhe da cidade europeia: “O Danúbio, pensei, era o Danúbio mas 

não era azul, era amarelo, a cidade toda era amarela, os telhados, o asfalto, os parques, 

engraçado isso, uma cidade amarela, eu pensava que Budapeste fosse cinzenta, mas 

Budapeste era amarela.” (BUARQUE, 2004, p. 11). 

A descrição das cores da cidade é fruto das sensações do protagonista e não apenas de 

observação distraída, como o basbaque que, sob o brilho do espetáculo, torna-se um ser 

impessoal, perdido na multidão. Embora surpreso diante da cor amarela e não azul do rio 

Danúbio (uma remissão à Valsa “Danúbio Azul”, do austríaco Johan Strauss II), o 

protagonista não se decepciona. Ao contrário, a imagem de “Budapeste amarela” causa-lhe 

certa euforia, talvez a esperança de vida melhor. No entanto, sua felicidade estará sempre 

mesclada de nostalgia, pois, mesmo aprendendo o idioma, detalhes da cultura húngara, 

conhecendo a cidade e com o apoio amoroso de Kriska, Zsoze Kósta sente-se eternamente um 

ser deslocado – um estrangeiro. Sofre com lembranças do Brasil, sente remorso das palavras 

que causaram dor a Vanda. As atitudes destemperadas de Kósta revelam seu heroísmo 

antitético, variando entre vítima e/ou carrasco, reforçando seu isolamento social. Ao tornar-se 

agressivo por nada, ele foge, desaparece  sem dar explicação tanto para Vanda quanto para 

Kriska. O drama desse personagem oscila entre dois extremos: catástrofe e apogeu. Ruína em 

                                                                                                                                                         
Cf. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997, p. 17-18. 
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todos os sentidos no país de origem e sucesso inesperado na Hungria. Nesses dois polos, a 

representação da mulher é determinante, conforme será visto à frente. 

O personagem contempla com estranheza o Rio de Janeiro: passagens, publicidades, 

praia, becos sem saída, a rua – o microcosmo da realidade social, enquanto uma cidade 

diferente, violenta, que lhe causa medo. Recém-chegado ao Brasil após um longo voo da 

Hungria, com atrasos nas escalas, malas extraviadas, diferença de fuso horário, além do vinho 

e dos barbitúricos que tinha tomado, José Costa está zonzo. Entra em casa, mas não encontra 

ninguém, só recados na secretária eletrônica. Resolve tomar uma ducha, come bananas e sai à 

rua:   
(...) fui pela praia devagar, rente à ciclovia, meninas pedalando, meninas de patins, 
sol de outono, parei o carro em Ipanema. O quiosque estava tranquilo, pedi um coco 
e dobrei os braços no balcão, recostei a cabeça nos braços, as pessoas cruzando pelas 
minhas costas: você viu a cara dele, o escroto ainda fica pálido...(...) mas ia dar uma 
grana considerável...o vice-presidente me contou no telefone...para mim de repente é 
isso mesmo...Pensei em tirar os sapatos e ir molhar os pés, mas o mar estava longe e 
me deu preguiça de andar na areia. Tinha de seguir para a agência, entrei no carro, a 
preguiça era muita (BUARQUE, 2003, p.14).  

 

É evidente a sensação de desânimo, de “preguiça”, de melancolia no retorno de  José 

Costa à sua cidade. O Rio não o agrada mais, por isso, cruza os braços, baixa a cabeça em 

atitude de menosprezo. Nada lhe dá prazer, nem a água de coco, nem o mar, nem as meninas 

que passeiam pela orla. Ele está desconectado com os assuntos e com a língua do seu país. As 

falas dos transeuntes soam como fragmentos sem nexo, bem como os assuntos discutidos nos 

bares. Tudo é dissonante para ele. O português transforma-se em uma língua desconhecida, 

aumentando-lhe o sentimento de não pertencimento e da melancolia. Diz ele: “Ali, por uns 

segundos tive a sensação de haver desembarcado em país de língua desconhecida.” 

(BUARQUE, 2003, p. 155). Dessa forma, o protagonista é um desterrado na própria pátria. 

Restam-lhe apenas uma preguiça imensa, a apatia e o sentimento de incapacidade de 

identificação. 

O sentimento de estranhamento é acrescido pela violência urbana. No Rio de Janeiro, 

José Costa é perseguido por dois rapazes “musculosos, de cabeças raspadas e abundantes 

tatuagens”(BUARQUE, 2003, p. 155), montados em uma moto. Ele tenta em vão escapar dos 

prováveis marginais, corre até à exaustão quando é alcançado pela dupla. Um deles desce da 

moto, encaminha-se na sua direção, com cigarro na boca, gesticula por fogo e o encurrala 

num muro. O rapaz tem olhos femininos, muito negros, olhos de Joaquinzinho, que o 

personagem acaba reconhecendo. O filho vai golpeá-lo, quando um grupo de pessoas sai de 

um “buraco preto, que era a porta do cinema.” (BUARQUE, 2003, p. 157). José Costa 
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mistura-se à multidão e escapa finalmente. A cena fílmica da narrativa é interrompida com a 

saída dos espectadores de um cinema.  

No romance buarquiano, observa-se a imagem assustadora da violência e a degradação 

social nas metrópoles através da experiência sofrida pelo protagonista tanto no Brasil como no 

exterior. A prostituição, os bêbados, as drogas, enfim, a sociedade em degradação causam 

constrangimento e medo no protagonista. Na Hungria, o turista José Costa é assaltado por um 

casal de ciganos, que o leva para um prostíbulo (The asshole) e o obriga a pagar tudo que eles 

consomem. Ele tenta escapar da dupla de ladrões, mas o casal o alcança na rua, segue-o até o 

hotel, invade o quarto que ocupa e o ameaça de morte com o cano de um revólver apontado 

para sua boca. Ele é salvo por uma batida na porta, seguido de tumulto no corredor formado 

por um grupo de estrangeiros que invadem o corredor do hotel. Ele aproveita o tumulto e 

escapa em meio ao badalar de sinos em Budapeste.  

As duas situações de perigo têm em comum o constrangimento imposto pelo meio  

urbano, uma vez que José Costa é uma presa fácil dos malfeitores, por estar vulnerável em 

meio à metrópole. Mas esta mesma cidade que o debilita com sua imponência produz o acaso 

pelo fluxo da multidão que o acaba socorrendo com a força da sua presença.  

O mal-estar, a sensação de vazio e a melancolia que acompanham o protagonista estão 

representados nas imagens vistas, imaginadas ou relembradas na história de ruínas que 

escreve, diante de sua memória vacilante. Sabe-se da importância da narração para a 

constituição do sujeito, que se liga à rememoração desde os pensadores gregos. A tarefa da 

rememoração cabia, primeiramente, aos poetas, e depois, aos historiadores. Heródoto, o 

primeiro historiador, considerava como sua tarefa a luta contra o esquecimento. Através da 

rememoração o passado é salvo, pois sem ela tudo desaparece e fica só o silêncio. Os 

narradores buarquianos têm em comum a perda da memória, ou uma memória oscilante, 

construindo narrativas pouco confiáveis e às vezes delirantes, fragmentando a identidade dos 

personagens e a narrativa, conforme o anônimo de Estorvo, Benjamim Zambraia de Benjamim 

e o velho moribundo de Leite derramado.  

A perda de memória precisa de um antídoto para ser recuperada. Para José Costa tal 

auxílio vem através da televisão, ao apresentar a legenda com o idioma húngaro. 

Ele, que tinha facilidade para línguas, imediatamente aprende e já considera as palavras 

húngaras como de sua propriedade, conforme a citação a seguir: 

 
Cortei o som, me fixei nas legendas, e observando em letras pela primeira vez 
palavras húngaras, tive  a impressão de ver seus esqueletos: ö az álom elötti talajon 
táncol. 
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Às seis da manhã, quando o telefone deu o despertar, eu estava sentado na ponta da 
cama. Logo recitaria em uníssono com o locutor a notícia do avião, uns bons vinte 
segundos de húngaro (...). As vozes só serenaram quando foi aberto o restaurante, 
para o café da manhã gratuito, mas aí o estrago estava feito; fui buscar minhas 
palavras húngaras na cabeça e só encontrei Lufthansa. Ainda tentei me concentrar, 
olhei para o chão, andei de lá para cá, e nada. (BUARQUE, 2003, p. 9).  

 
 

A falha da memória contradiz a habilidade apregoada pelo personagem de ser um bom 

aprendiz de línguas e aumenta-lhe a sensação de vacuidade. Age como o melancólico - 

caminha olhando para o chão, cabisbaixo.  

No romance, a alegoria/melancolia desdobra-se na representação do duplo papel  de 

escritor-anônimo protagonizado por José/Zsoze, ele e o outro. O duplo alegórico traduz-se na 

multiplicidade dos “eus” em outros do narrador-escritor-anônimo, no processo de entrelaçar 

uma ficção dentro da outra e, ainda, pelos desdobramentos de sentidos ambivalentes nessa 

escritura. O duplo narrativo se deve, ainda, à presença da dúvida, aos desejos inconfessos, às 

pulsões reprimidas do ego, aos medos humanos como a velhice e a morte, vivenciadas e 

pressentidas pelo protagonista em diversos momentos. A cegueira é uma forma de morte para 

um escritor, cujo contraditório o persegue impiedosamente:  

 
E quando abri os olhos, esbugalhei-os, eu estava completamente cego. Procurei 
manter a calma, mordi o travesseiro, tratei de me concentrar na voz de Vanda, 
atentar para suas palavras, ministério, frente fria, gasoduto, hecatombe, tie break... 
Sua voz estava bastante serena, melodiosa, e embalado por ela fui pouco a pouco 
reatando o sono, me resignando à minha nova condição; (...) Em última análise, não 
me parecia mais tão grave ficar cego ao lado da Vanda para o resto da vida. 
(BUARQUE, 2003, p. 97).  
 

 
Atitudes ambíguas e estranhas retratam um narrador-escritor de personalidade 

introspectiva, sempre em busca do exílio de si mesmo. A própria alternância de papéis que o 

protagonista desempenha ora no Brasil, ora na Hungria reforça sua instabilidade, sua 

insegurança. A bipartição do sujeito se dá, ainda, entre dois amores, entre a figura feminina e 

a palavra escrita, entre a realidade e o sonho, entre o verdadeiro e o falso autor de dois livros 

“O Ginógrafo” e “Budapest”. A plenitude dessa dualidade provoca-lhe o temperamento 

estranho de humor instável, ora tempestuoso, ora saturnino, buscando uma ligação afetiva 

com qualquer pessoa ou com algum personagem que recria em sua escrita. A busca se 

materializa na peregrinação de si mesmo, nas viagens e na composição textual. Estranho, 

estrangeiro e à margem da sociedade.  

Nos encontros de escritores anônimos, anseia encontrar certo aconchego junto aos 

profissionais, ghost writers como ele, porém, o que se vê é um “festival de vanglórias”, shows 



125 
 

de individualismo e de autoritarismo dos participantes de diferentes nacionalidades. Os 

escritores, em vez de discutirem temas ligados à escrita, se perdem em depoimentos pessoais 

constrangedores, que o narrador descreve ironicamente como uma “convenção de alcoólicos 

anônimos.” (BUARQUE, 2003, p. 20). Tal crítica revela o empobrecimento dos discursos e a 

crise da escrita, que, paradoxalmente, José Costa ratifica. Ao ser chamado ao microfone, e 

expressando-se em português, ele expõe seu currículo, sua tese, numa fala compulsiva até os 

microfones serem desligados. Zsoze Kósta sente-se “oco,” decorrente não apenas de uma fala 

diante de uma plateia nula, mas do desrespeito à língua portuguesa. Desolado, refugia-se no 

quarto do hotel e necessita alimentar-se dos sons da língua materna que já se desgarravam de 

sua boca há meses. Liga para o Brasil sem sucesso, resta-lhe o gosto amargo da solidão e a 

saudade dos sons das palavras portuguesas/brasileiras: “comecei a abusar daquilo, e falei Pão 

de Açúcar, falei marimbondo, bagunça, adstringência, Guanabara, falei palavras somente para 

ouvi-las de volta.” (BUARQUE, 2003, p. 71). 

Segundo Barthes, mais até do que a própria linguagem, é a língua materna o objeto de 

prazer do escritor, pois,  

 
o escritor é alguém que brinca com o corpo da mãe (...): para o glorificar, para o 
embelezar, ou para o despedaçar, para o levar ao limite daquilo que, do corpo, pode 
ser reconhecido: eu iria a ponto de desfrutar de uma desfiguração da língua, e a 
opinião pública soltaria gritos, pois ela não quer que se desfigure a natureza. 
(BARTHES, 2010, p. 46).   
 
 
 

No contexto literário, José Costa desvela o mundo melancólico do escritor e a 

configuração da estrutura narrativa, as agruras e as alegrias resultantes da batalha inumana de 

todos aqueles que se aventuram pelo mundo da escrita em busca da palavra “essencial”, 

ambígua por excelência.  

A escritura desse romance é um convite a pensar sobre a importância da narração para a 

construção do sujeito, e ainda, sobre o que é contar uma história, o porquê dessa necessidade e 

também essa incapacidade de contar, enquanto exercício prazeroso de uma arte que só 

desperte a admiração de quem a aprecie, em vez das injunções críticas no sentido de apenas 

depreciá-la.  
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5.4   PALAVRA, OBJETO DE PRAZER E O JOGO DA ESCRITURA  
 

“A linguagem é uma pele: fricciono minha linguagem 
contra o outro. Como se eu tivesse palavras à guisa de 
dedos, ou dedos na ponta de minhas palavras.”(BARTHES, 
2007, p. 99).  
 
 

O mundo do escritor é o mundo da linguagem feito de palavras. Por elas nutre um 

desejo40 amoroso que se manifesta na busca não da palavra “bruta”, útil ao valor de uso à 

comunicação diária, mas da palavra “essencial”, lapidada, ambígua, polivalente de sentidos, 

com a finalidade de penetrar no espaço literário. É nesse espaço que “ele”, o indeterminado 

autor, desenvolve a arquitetura textual com a argamassa da palavra ambígua, que afirma e 

nega simultaneamente, produzindo o abismo significativo, conforme postulou Maurice 

Blanchot, em O espaço literário. Nesse abismo, multiplicam-se as significações e, por ele, 

passeiam as teorias de Blanchot, Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze e outros pensadores que 

privilegiam a “ambiguidade” e a “falta” produzida pela “palavra literária”, que é interpretada, 

desconstruída, reconstruída. Trata-se de uma palavra plural que é falta, perigo, silêncio e 

desejo. A arte literária é ambígua e a obra literária “não é acabada nem inacabada: ela é. O 

que ela nos diz é exclusivamente isso: que é – e nada mais.”(BLANCHOT, 1987, p. 188). 

Em Budapeste, o viajante e escritor José Costa demonstra seu apreço pelas línguas, 

tornando-se um colecionador singular de palavras, poemas, provérbios, canções  como 

souvenirs de cada país que visita. E a partir da estada acidental em Budapeste, o ghost writer 

revela sua paixão dobrada pelo português e pelo húngaro. A alma desse escritor divide-se 

entre duas culturas distintas, a brasileira e a húngara. Deseja obsessivamente encontrar a 

palavra “essencial” que figure no espaço de seu texto, seja na escrita da biografia do alemão, 

seja na escrita dos textos em húngaro.  

Na Hungria, José Costa angustia-se para decifrar os sons estranhos da locutora 

televisiva: “Palavra? Sem a mínima noção do aspecto, da estrutura, do corpo mesmo das 

                                                 
40 A palavra “desejo” tem uma “bela origem deriva-se do verbo desidero que, por sua vez, deriva-se do 
substantivo sidus (mais usado no plural, sidera), significando a figura formada por um conjunto de estrelas, isto 
é, constelações. (...) Pelo corpo astral nosso destino está inscrito e escrito nas estrelas e considerare é consultar o 
alto para nele encontrar o sentido e guia seguro de nossas vidas. Desiderare, ao contrário, é estar despojado 
dessa referência, abandonar o alto ou ser por ele abandonado. Cessando de olhar para os astros, desiderium é a 
decisão de tomar nosso destino em nossas próprias mãos, e o desejo chama-se então, vontade consciente nascida 
da deliberação, aquilo que os gregos chamavam de bóulesis. Deixando de ver os astros, porém, desiderium 
significa uma perda, privação do saber sobre o destino, queda na roda da fortuna incerta. O desejo chama-se, 
então, carência, vazio que tende para fora de si em busca de preenchimento.” De acordo com os dicionários a 
palavra é ambígua e oscila entre decisão ou carência: “querer, ter vontade, ambicionar, apetecer, ansiar, anelar, 
aspirar, cobiçar e atração sexual. A oscilação dos significados aparece na diferença sutil de duas palavras, em 
português: desejante e desejoso/desejosa”. Cf. CHAUÍ, Marilena. Laços do desejo. In: O desejo. (org.) 
NOVAES, Adauto. São Paulo: Companhia das Letras; Rio de Janeiro: Funarte, 1990, p. 22-23. 
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palavras, eu não tinha como saber onde cada palavra começava ou até onde ia. O interesse 

pela língua húngara cresceu desde a sua primeira visão de Kriska, aliada à sua voz melodiosa: 

 
Então percebi a moça alta com uma mochila nas costas que olhava o livro em 
minhas mãos e abanava a cabeça. Pensei trata-se de uma fiscal da casa, e que fosse 
proibido aos fregueses manusear a mercadoria. De pronto lhe estendi o livro, que ela 
agadanhou e jogou de qualquer jeito no fundo de uma prateleira. A rispidez do 
gesto, presumi que fosse uma característica dos hunos, como as maçãs do rosto dela, 
um tanto salientes, ou os lábios que julguei cruéis, porque sem muita polpa. E 
quando ela afirmou que a língua magiar não se aprende nos livros, fiquei pasmo, 
porque a sentença me soou perfeitamente inteligível. [...]Talvez apenas pela 
entonação, eu entendesse o que ela queria dizer. Ou talvez por entender a música, 
adivinhar a letra me parecesse fácil. (BUARQUE, 2003, p. 59-60).  (Grifos nossos) 

 

O ato de descartar o livro por meio do qual o narrador pretendia aprender o idioma e 

marcar sua presença sedutora diante de José Costa, faz de Kriska a guia que vai lhe oferecer o 

braço para se orientar no seu microcosmo de sombras. A frase que repreendia o estrangeiro 

dita por Kriska – a língua magiar não se aprende nos livros – soa,  paradoxalmente, como um 

canto encantório. 

Na narrativa, exacerbam-se mundos distintos entre ele e a húngara, entre o Brasil e a 

Hungria. A caminho do hotel, ele teve “a primeira e peripatética aula de húngaro.” 

(BUARQUE, 2003, p. 60). Kriska, de patins, o acompanhou e foi nomeando as coisas que ele 

apontava como: “rua, patins, gota d’água, poça, noite, pizzaria, discoteca, bar, galeria, vitrine, 

roupa, fotografia, (...), portaria, lobby, cafeteria, água mineral, Kriska.” (BUARQUE, 2003, p. 

60). 

A atitude da jovem se desenvolve num manancial de revelações, entre as quais não 

desponta apenas o conhecimento do idioma, mas também o orgulho da nacionalidade, pois 

“fora da Hungria não há vida.” (BUARQUE, 2003, p. 68). Então, para José Costa, encontrar a 

Hungria e, principalmente, Kriska é a oportunidade para sua revivescência como pessoa e 

escritor. 

Embora nada questione, a bela e terna húngara é o esteio de José Costa em Budapeste. 

Oferece-lhe moradia, comida, roupas, além de ensinar-lhe os segredos do magiar, os hábitos 

culturais como os “pães de abóbora”, que ele provara no hotel. A relação entre o brasileiro e a 

húngara é de harmonia e companheirismo, completamente diferente da que vivia com Vanda 

no Brasil. Kriska tem um filho, Pisti, fruto de um relacionamento desfeito com o Sr. Hungary. 

Ambos demonstram atenção, carinho e diálogo com o personagem-narrador, diminuindo a 

sensação de estrangeiro de Kósta na Hungria. Ao tornar-se sua amante e professora de 

húngaro, Kriska cumpre uma dupla missão junto ao protagonista: a aprendizagem da língua 
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magiar e o desejo do corpo da amada. Segue um fragmento que denota o prazer do escritor ao 

aprender a língua húngara através de Kriska: 

 
Então, se dia par sentávamos num café, onde ela repassava lições e me fazia 
questionários, dia ímpar tomávamos o metrô para buscar Pisti e jantar em casa. Num 
destes dias, tendo Kriska colada em meu peito no vagão lotado, sem que ela me 
perguntasse nada, me deu na veneta pronunciar a palavra szívem. Szívem quer dizer 
meu coração, e ao falar mirei seus olhos, para saber se a pronúncia estava correta. 
Kriska  porém olhou para baixo, para os lados, para a janela, os anúncios, o túnel, 
seus olhos fugiram do assunto. (BUARQUE, 2003, p. 65).  (Grifos nossos) 

 
 

Na passagem, a escolha da palavra szívem ganha um significado mais profundo e 

romântico, pois a palavra única em húngaro desdobra-se na tradução para o português em: 

“meu coração”. O amor de Zsoze divide-se entre a mulher e a língua magiar – ambas são 

fetiches do escritor. A insegurança do personagem cresce diante do medo do engano, do erro 

ao pronunciar as palavras húngaras, tornando-o um sujeito dependente da aprovação da jovem 

professora. O silêncio dela, ou os gestos e a fuga do olhar de Kriska correspondem à falha na 

linguagem.  

Embora os quatro romances buarquianos sejam protagonizados por homens urbanos, 

são as “mulheres de papel”41 que afinal enlaçam o viver desses sujeitos fragmentados, 

desiludidos, arruinados. A figura feminina constantemente celebrada nas composições de 

Chico Buarque surge em sua obra com o signo da ambiguidade. Porém, em sua ação será ela 

que fará a ancoragem do personagem masculino à instabilidade do mundo, desvendando os 

caminhos do conhecimento para pavimentar a sua existência. 

No romance, o signo mulher desdobra-se na imagem de Vanda e de Kriska, um espelho 

invertido da outra: Vanda é a morena, carioca e atraente, de olhos negros, enigmáticos e de 

lábios carnudos – uma imagem da brasileira; Kriska, em oposição, é bela, branca e tem lábios 

finos – uma imagem húngara. No jogo de contrastes entre as duas mulheres, observa-se que 

Vanda é uma fiel representante da sociedade do espetáculo, vive da sua imagem como 

celebridade, acostumada aos flashes e às câmeras do mundo midiático. Kriska, ao contrário, 

foge dos fotógrafos, é uma discreta professora de húngaro e trabalha em um manicômio com 

os excluídos da sociedade.  

Apesar das diferenças das personagens, na visão do escritor-narrador, Vanda e Kriska 

são uma só – musa-mulher, fonte de inspiração poética, do desejo e do prazer para ele. 

                                                 
41 Termo extraído do título do livro de RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: um estudo do imaginário em 
José de Alencar e Machado de Assis. Niterói: EDUFF, 1966.  
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Seguem duas descrições das mulheres de Costa/Kósta. Primeiramente, Vanda, vista com 

olhos carnais pelo narrador: 

 
O banheiro estava aberto, a luz acesa. Enrolada numa toalha branca, com os pés 
apartados, a Vanda atirou a cabeça para a frente, quase tocando o chão, como num 
tipo de penitência. Passou a escova na nuca, puxando os cabelos castanhos da raiz, e 
pude olhar suas pernas, seus braços, seus ombros nus, aquela pele que eu conhecia 
morena por igual no corpo inteiro, menos nos seios e debaixo da calcinha. 
(BUARQUE, 2003, p. 27).  

 
 

Kriska se despiu inesperadamente, e eu nunca tinha visto corpo tão branco em minha 
vida. Era tão branca toda a sua pele que eu não saberia como pegá-la, onde instalar 
as minhas mãos. Branca, branca, branca, eu dizia, bela, bela, bela, era pobre o meu 
vocabulário. Depois de contemplá-la um tanto, desejei apenas roçar seus seios, seus 
pequenos mamilos rosados, mas eu ainda não tinha aprendido a pedir as coisas. Nem 
ousaria dar um passo sem o seu consentimento, sendo Kriska uma amante da 
disciplina. (BUARQUE, 2003, p.45).  
 
 

A relação do corpo da mulher com a língua escrita expõe o mesmo interesse e revela 

igual erotismo, como mostra o fragmento:  

 

Mas ela ficou quieta, o olhar perdido, não sei se comovida pelo meu olhar passeando 
no seu corpo, ou pelo meu falar pausado no idioma dela, branca, bela, bela, branca, 
branca, bela, branca. E eu também me comovia, sabendo que em breve conheceria 
suas intimidades e, com igual  ou maior volúpia, o nome delas. (BUARQUE, 2003, 
p. 46). 
 
 

O erotismo exacerbado manifesta o desejo do narrador diante do mistério-mulher, da 

língua que fala e da cidade em que vive. O elo entre a mulher e a escrita é reforçado pela 

narração desvelada no livro, na pele, no corpo da mulher-livro, branca como a folha de papel.  

Na contextualização da linguagem, pode-se inferir que a viagem do escritor-narrador de 

Budapeste corresponde, alegoricamente, à travessia que ele faz da língua materna à outra, a 

húngara. Corresponde à imagem metafórica do percurso da escrita, materializado no vaivém 

do escritor em busca da palavra, da frase, do texto, do embate pelo logro da linguagem. 

A escritura marcada pela desconstrução da ordem, reforçando a interpretação do avesso, 

chega ao clímax surpreendente da falsificação narrativa no final do romance. O personagem 

está no Rio de Janeiro em plena ruína – física, moral e emocional –, enclausurado em um 

quarto de hotel, com as luzes apagadas, ruminando suas dores. Ele descobriu, ao voltar da 

Hungria, de onde fora expulso por estar vivendo clandestinamente, a inexistência da firma 

Cunha & Costa, cujo espaço era agora ocupado por um consultório dentário. Álvaro, 
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abandonado pelos infiéis redatores, que abriram seus próprios negócios, fora para Brasília 

trabalhar como assessor de um parente deputado. 

Solitário, sem amigos, sem mulher, sem emprego, Costa é um gauche na vida. Ele 

encena a própria representação do esfacelamento, da ruína do sujeito perdido numa situação 

insólita. Restam-lhe cacos de lembranças do passado, o presente é vazio, e o futuro é o 

prenúncio de uma catástrofe, semelhante à representação da figura alada de Dürer,  

Melencolia I.  

Mas o acaso, o destino lhe bate à porta como um sinal verde. A notícia que recebe do 

cônsul da Hungria soa-lhe como um sonho. A voz do interlocutor é firme, convidando Mr. 

Kósta a se apresentar na Hungria, para receber as homenagens pelo livro Budapest, além do 

visto de permanência indeterminada no país. Ao desembarcar no aeroporto, o protagonista 

sente-se confuso ao ver Kriska grávida e um grupo de pessoas42 que acenam para ele com um 

livro em suas mãos: Budapest, autor, Zsoze Kosta: “A capa furta-cor, eu não entendia a cor 

daquela capa, o título Budapest, eu não entendia o nome Zsoze Kósta ali impresso, eu não 

tinha escrito aquele livro.”(BUARQUE, 2003, p. 167). Incrédulo, a princípio, mas, pouco a 

pouco, adapta-se à nova realidade. José Costa aceita viver da impostura, assume outra 

identidade de Zsoze Kósta e constrói outra família ao lado de Kriska e de dois filhos: um 

próprio e outro enteado (Pisti). Recebe as honrarias da crítica pela escrita de outrem, passa a 

ser reconhecido pelos membros do “Clube das Belas-Letras”, pela mídia e, de modo especial, 

por Kriska.  

Dessa forma, o desconhecido estrangeiro vira celebridade. Diante de câmeras e de 

flashes, Zsoze Kósta distribui autógrafos como (falso) autor do livro Budapest, sobre o qual 

insiste em afirmar: “O autor do livro não sou eu”(BUARQUE, 2003, p. 170), ressoando em 

uma gargalhada geral do público. A farsa está montada. A gargalhada remete à anedota 

implícita nessa construção intrincada de Chico Buarque, que afinal fecha o romance e expõe o 

lugar fronteiriço ocupado pelo escritor diante da imposição mercadológica, vivendo de 

incertezas. Tanto Budapeste como as biografias ficcionais nele inseridas revelam e denunciam 

o contexto em que a obra literária se insere como mercadoria na atualidade. “O Ginógrafo”, 

“Budapest” e Budapeste são objetos de consumo e dependem da aprovação midiática e de 

prêmios como propaganda comercial para serem vendidos, e como best-sellers têm vida curta, 

como serviu de exemplo “O Ginógrafo”, logo substituído pelo livro “O Naufrágio”. 
                                                 
42 Na adaptação cinematográfica homônima de Budapeste feita por Walter Carvalho, em 2009, Chico Buarque 
aparece como um dos personagens da fila de autógrafos do livro “Budapest” que Zsoze Kosta (não) escrevera. 
Assim, o autor participa fisicamente da farsa da escrita vicária inserida e elucidada na obra Budapeste, 
fragmentando ainda mais sua figura autoral, provocando simultaneamente riso e prazer na plateia. 
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Budapeste espelha a imagem do escritor como um impostor de sua arte, ou seja, o autor 

nada mais é que parte do fingimento ficcional, que se desdobra em tantas máscaras, em tantos 

outros, que o “eu” verdadeiro se perde e o romance torna-se uma escritura em ruínas. Os 

resíduos dão forma à imagem fragilizada de José Costa/Zsoze Kósta radicalizada na eterna 

sensação de estrangeiro e, sobretudo, na encenação da morte do autor pela multiplicidade de 

“eus” em tensão que a ficção ilustra.  

O romance pode ser lido como a história abismal da escrita fragmentária, dos cacos 

memoriais do discurso. Duplamente fragilizado pelo papel de ghost writer, o protagonista é 

engolfado pelos interesses comerciais e torna sua arte um produto de consumo. Sua salvação 

ou a esperança de recuperação está no amor de Kriska, nome derivado de Christina, Cristo. 

Ela o ajuda na reconstrução de sua identidade, mesmo que absurda, mas livre. A esperança 

está refletida na valorização do ato de leitura por essa personagem feminina. Portanto, a 

mulher assume importância fundamental enquanto receptora e tradutora da escritura.  

Em Budapeste, Chico Buarque propicia uma reflexão profunda sobre a condição do 

autor contemporâneo como duplo de si mesmo, como uma questão de outridade, levando o 

seu ghost writer às últimas consequências. O narrador-fantasmal constitui o próprio sinal 

ficcional do como se, pois finge o que não é e se dilui em um análogo. Na reduplicação da 

trama, Zsoze Kósta é convertido em objeto de escrita de outro ghost writer, torna-se 

personagem, compondo a farsa narrativa. O leitor se associa a esse mundo farsesco e percebe 

a fluidez da autoria na obra e na contemporaneidade. O enterro do autor pode ser 

exemplificado quando Kriska pede que Kósta leia o livro, pois para ela, “numa obra literária 

deve haver nuances (...) que só se percebem pela voz do autor.” (BUARQUE, 2003, p. 172). 

No entanto, José Costa sabe que  jamais poderia ser o autor de um livro que levasse o seu 

nome na capa.  

A escrita espelhada do romance é enunciada desde a capa do livro. Ao se ler a 

contracapa no espelho tem-se a sensação do avesso da escrita. Texto e autoria se apresentam 

invertidos, excetuando-se o nome do autor empírico – Chico Buarque, e do autor fictício – 

Zsoze Kósta, bem como o título da obra Budapeste e a biografia Budapest sem o “e”, 

sugerindo a tradução.  

A frase que abre o romance repete-se no último capítulo da obra, ilustrando a 

circularidade da narrativa, já observada nos romances anteriores de Chico Buarque e apontada 

pela crítica: “Devia ser proibido debochar de quem se aventura...” (BUARQUE, 2003, p. 

172-173).  
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Por fim, o romance que encena a linguagem, finaliza invadido pela poesia e pelo canto, 

invertendo os papéis dos personagens: a voz masculina canta e encanta a mulher, fazendo-a 

adormecer. Zsoze Kósta lê trechos do livro supostamente seu. O livro-história-biográfica vai 

sendo concebido e alimentado com poesia: “[e] a mulher amada, de quem sorvera o leite, me 

deu de beber a água com que havia lavado sua blusa.” (BUARQUE, 2003, p. 174). A 

repetição da frase poética se faz necessária, pois espelha aquela contida na narrativa 

biográfica de “O Ginógrafo”, assim como estão refletidos personagens, geografias e livros. 

Com o romance Budapeste, o leitor é levado a pensar sobre reflexibilidade, poesia, 

comicidade, e arte literária. 

Kósta extasia-se no aconchego do leito do casal, na sensação de vislumbrar o corpo da 

mulher próximo ao seu, mesclado ao prazer de ler o texto em húngaro:  

 
Devagar, Kósta, mais devagar. [...] Deitou-se de lado na cama e recostou a cabeça 
em meu ombro, ciente de que, sem interromper a leitura, eu sentia prazer em ver 
suas ancas realçadas sob a camisola. Então moveu de leve uma perna sobre a outra, 
deixando nítido o desenho de suas coxas debaixo da seda. E no instante seguinte se 
encabulou, porque agora eu lia o livro ao mesmo tempo que o livro acontecia. 
Querida Kriska, perguntei, sabes que somente por ti noites a fio concebi o livro que 
ora se encerra? Não sei o que ela pensou, porque fechou os olhos, mas com a cabeça 
fez que sim. E a mulher amada, de quem eu já sorvera o leite, me deu de beber a 
água com que havia lavado sua blusa. (BUARQUE, 2003, p. 173-174).  
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6   O OLHAR E A ESCRITA DA MEMÓRIA EM LEITE DERRAMADO 

 
Na velhice a gente dá para repetir casos antigos, porém 
jamais com a mesma precisão, porque cada lembrança já é 
um arremedo de lembrança anterior. A própria fisionomia 
de Matilde, um dia percebi que eu começava a esquecê-la, 
e era como se ela me largasse novamente. (BUARQUE, 
2009,  p. 136). 

  
 

Já gozei de boa vida 
Tinha até meu bangalô 
Cobertor, comida 
Roupa lavada 
Vida veio e me levou 
[...] 
Acho que fui deputado 
Acho que tudo acabou 
Quase que 
Já não me lembro de nada 
Vida veio e me levou  
(BUARQUE, “Velho Francisco,” 1968).  
 

Em Leite derramado (2009), quarto romance de Chico Buarque, o escritor dá vez e voz 

a um personagem que faz parte do rol dos derrotados da sociedade: o velho. Eulálio 

Montenegro d’ Assumpção, um ex-aristocrata, jaz em um leito hospitalar qualquer, à beira da 

morte e, para não morrer, narra sua biografia trágica - a “saga” familiar de perdas sucessivas -, 

que vai de um polo a outro: da nobreza imperial familiar, quando viveu as benesses da elite 

carioca até pertencer à “escória”, a essa “gente desqualificada” da sociedade, conforme diz o 

protagonista. (BUARQUE, 2009, p. 137). 

A obra ficcional foi inspirada na canção O velho Francisco, do álbum Francisco,  de 

Chico Buarque, lançado em 1987, conforme afirmação do autor em algumas entrevistas e 

matérias jornalísticas. A música traz um lamento de um idoso, doente e decrépito, que narra 

sua história de perdas enquanto espera a morte em um hospital, e contém um refrão que 

sintetiza tanto a sua história como a do protagonista do livro: “Vida veio e me levou”. Ambos 

os personagens podem “proclamar de boca cheia: ‘Já gozei de boa vida, tinha até meu 

bangalô’”, conforme pontuou, com propriedade, o crítico Álvaro Costa e Silva, no suplemento 

Ideias, do Jornal do Brasil, à época do lançamento da obra de Chico Buarque (sábado, 28 

mar. 2009). A única diferença parece estar na origem de cada personagem: o da canção é um 

negro escravo alforriado que se dá bem na vida, mas perde tudo; o personagem do romance é 

um branco e membro de tradicional família carioca, em plena ruína física, familiar e 

econômica, que tenta sobreviver de lembranças. 
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Leite derramado é um romance memorial construído a partir da narração dúbia, confusa 

e delirante do centenário, internado à força pela filha no exílio hospitalar. A condição de 

fracasso e abandono desse idoso aponta para uma derrocada que vai além das metáforas e 

traça, mesmo que implicitamente, um panorama social burguês em que a  velhice é 

geralmente negligenciada pela sociedade. Esse velho não tem outra ocupação a não ser 

recordar lembranças de tempos de poder e de força como consolo possível à degradante 

situação em que se encontra. Vive agora à mercê da boa vontade alheia. Clamando por 

atenção, diz: “Tenho fome. Os enfermeiros aqui são rancorosos, com exceção daquela moça, 

no momento não me vem o nome dela. Na falta dela, alguém tem que se ocupar de mim.” 

(BUARQUE, 2009, p. 101). 

A “saga” familiar decadente de Eulálio inova ao apresentar a ordem lógica e 

cronológica do gênero, ilógica e “embaralhada, por se tratar de uma memória “desfalecente, 

repetitiva, mas contraditória, obsessiva, mas esburacada.” (PERRONE-MOISÉS, 2009, orelha 

do livro). A partir das memórias desse paciente moribundo, é possível revisitar diversos 

momentos históricos do país, justapondo-se narrativas do tempo do reinado, da velha e nova 

repúblicas, passando pelas ditaduras de Vargas e dos militares, o Brasil global e periférico que 

emergiu da redemocratização até à virada do século XXI. Tudo isso permeado por cenas que 

apontam para a existência de conflitos raciais brasileiros, da perspectiva de um narrador 

marcado por indelével atavismo escravagista. Vale aqui destacar que a questão do racismo, 

“rende ao livro alguns de seus mais altos picos artísticos inclusive em matéria de humor”, 

conforme pontuou Álvaro Costa e Silva, em “Com o Brasil nas mãos”, no suplemento Ideias 

& Livros, do Jornal do Brasil, de 28 de março de 2009.  

O romance sustenta uma imagem tragicômica a partir do viés irônico e crítico do 

escritor, que alterna tristeza com humor. O moribundo no hospital “infecto”, abandonado pela 

família, reclama das péssimas condições do hospital e exige tratamento com qualidade 

profissional, pois diz ser “bisneto do barão dos Arcos” (BUARQUE, 2009, p. 50), ou ameaça 

avisar ao tataraneto (traficante de drogas), que “por muito menos ele tocou fogo numa boate 

em Ipanema.” (BUARQUE, 2009, p. 171). Ilhado nessa “senzala”, como ele chama a 

enfermaria, Eulálio é uma imagem humana arruinada, mas sem perder a pose: 

 
Estou neste hospital infecto, e aí não vai intenção de ofender os presentes. Não sei 
quem são vocês, não conheço seus nomes, mal posso virar o pescoço para ver que 
cara têm. Ouço suas vozes e posso deduzir que são pessoas do povo, sem grandes 
luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que ninguém. Aqui não gozo 
privilégios, grito de dor e não me dão  meus opiáceos, dormimos  todos em camas  
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rangedoras. Seria até cômico, eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que 
tive berço.  (BUARQUE, 2009, p. 49-50). 
 
 

O arrogante ancião, impotente para escrever suas memórias, insiste para “você” (uma 

enfermeira, ou a filha octogenária, ou o leitor) que registre sua história por escrito, para 

cristalizá-las e cristalizar-se a si mesmo no tempo, no espaço e na memória do outro. A 

memória só se sustenta se alguém a escuta e a acolhe, daí o narrador dizer a sua interlocutora: 

“Sem você me enterrariam como indigente, meu passado se apagaria, ninguém registraria a 

minha saga.” (BUARQUE, 2009, p. 119). Portanto, a reminiscência, o ato de querer se 

lembrar de fatos passados está na origem das histórias contadas por Eulálio.  

Embora o romance não seja histórico, conforme afirmou Chico Buarque, a narrativa se 

apresenta como uma construção metaficcional e memorial que dialoga com textos fundadores 

de uma identidade patriarcal brasileira, a exemplo de obras de sociólogos como Gilberto 

Freyre. Observa-se o diálogo, ainda, com a historiografia oficial e com a própria literatura, 

cujos ecos ressoam na voz do narrador, que tenta construir uma autobiografia. O uso da ironia 

e do pastiche pelo autor aponta para o anseio de restaurar uma identidade de família baseada 

no nome e no valor do indivíduo aristocrata que reivindica um berço. Assim, o velho evoca 

seus ancestrais e descendentes que são descritos de forma caricatural, desvelando valores 

pouco nobres desde o primeiro familiar luso. É o caso de Eulálio d’ Assumpção, que viera 

com D. João VI e que teria sido confidente de D. Maria, “a Louca”, passando por outros 

homônimos da família até o pai, o influente Senador da República. O álbum de família dos 

Eulálios retrata ideias, hábitos e costumes trazidos pelos colonizadores como valores 

etnocêntricos, preconceitos, religiosidade, culto à moda e à língua francesas, além de indícios 

próprios da Modernidade, a fotografia e os navios transatlânticos43 a vapor.  

O idoso personagem, oriundo da elite carioca, exibe seu conhecimento e domínio da 

“flor do Lácio”: age como um “esnobe, que como vocês devem saber, significa indivíduo 

sem nobreza.” (BUARQUE, 2009, P. 50). Exibe, com seu “palavrório”, o poder da cultura, 

empregando expressões e palavras que parecem extraídas de um baú antigo, próprias da 

linguagem erudita, e até estrangeirismos (francês) e, simultaneamente, expõe gírias e 

palavrões do uso popular e atual. Assim, a fala do ancião vai de um polo a outro, de modo a 

revelar o passado nobre e o presente de ruínas também na linguagem, mas, ironicamente, para 

                                                 
43 Na ficção de Chico Buarque, o autor traz para o convívio de seu personagem figuras ilustres, personalidades 
reais como o arquiteto Le Corbusier  e atriz e bailarina Josephine Baker que de fato estiveram no Rio de Janeiro 
em 1929, em viagem a bordo do “Lutétia”, o referido transatlântico que Eulálio visita e fotografa na ficção e 
viaja à Europa. As fotos da artista e do arquiteto podem ser conferidas na Exposição no Museu de Arte do Rio, 
conforme informações contidas no Segundo Caderno de O Globo, Sábado, 3 maio 2014, p. 10. 
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um público de “surdos” – os poucos pacientes que agonizam no “inferno” hospitalar. O 

discurso irônico de Eulálio, além da empáfia, desvela também as origens de sua educação 

sexual e a prática do jogo de construir histórias falsas para encobrir a verdade: 

 
Mas aqui só há homens adultos, quase todos meio surdos, se houvesse senhoras de 
idade no recinto eu seria mais discreto. Por exemplo, jamais falaria das putinhas que 
se acocoravam aos faniquitos, quando meu pai arremessava moedas de cinco 
francos na sua suíte no Ritz. Meu pai ali muito compenetrado, e as cocotes nuinhas 
em postura de sapo, empenhadas em pinçar as moedas no tapete, sem se valer dos 
dedos. A campeã ele mandava descer comigo ao meu quarto, e de volta ao Brasil 
confirmava à minha mãe  que eu vinha me aperfeiçoando no idioma.  (BUARQUE, 
2009, p. 7). 
 
 
 

A citação demonstra, ainda, o contraditório entre a narração e o estado de penúria em 

que se encontra o protagonista. Preso ao leito, o centenário só encontra uma saída para sua 

tragédia física e emocional. Eulálio olha para as paredes, para o teto do quarto do hospital e 

busca as lembranças, a memória como consolo. Evoca as cenas e as imagens da infância da 

propriedade do avô, um “visionário” que lançou uma campanha no Brasil para a “fundação 

da Nova Libéria”. Para tanto, criou uma bandeira, encomendou hino ao compositor Carlos 

Gomes e convidou arquitetos ingleses para a construção da capital: “Petróvia”. Assim, os 

filhos da África retornariam “às origens, em vez de perambularem Brasil afora na miséria e 

na ignorância.” (BUARQUE, 2009, p. 51). Rememorando, Eulálio visita o palacete dos pais 

em Botafogo, o chalé de Copacabana onde vivera com Matilde, enfim, em meio a tantas 

lembranças, conta-as em voz alta com intuito de serem registradas por alguém. 

Embora seja tudo muito vago nessa narrativa, desfilam no texto as práticas da classe 

dominante e principalmente todo tipo de preconceitos, sobretudo o racial e o de classe social.  

Contudo, é a paixão pouco vivida e mal resolvida de Eulálio por Matilde o ponto-chave 

da história. A personagem compõe-se de uma imagem feminina fugaz, apresentada ao leitor 

por via indireta e em breves flashes, e se torna, entretanto, inesquecível para o protagonista e 

para o leitor, conforme palavras de Leyla Perrone-Moisés, na orelha do livro de Chico 

Buarque. A crítica, no artigo “O leite derramado de Matilde”44, faz uma avaliação sobre as 

primeiras análises de Leite derramado, ressaltando que todas as críticas foram feitas por 

homens, destacando que as referências históricas e sociológicas na obra, entretanto, “não 

fizeram justiça à principal personagem da trama” – Matilde. Para Perrone-Moisés, a 

personagem, embora descrita “pelas linhas tortas da memória do narrador”, tem “uma 
                                                 
44 CF. In: PERRONE-MOISÉS, 2009, p.1. 
 Disponível em:  <http://p.php.uol.com.br/tropico/htmltextos/3077, 1.shl >. Acesso em: 26  jun.  2013. 
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consistência e uma pungência excepcionais” e mesmo que a obra tenha uma escrita divertida, 

“a história de Matilde é de uma profunda tristeza.” (PERRONE-MOISÉS, 2009, p. 1). 

Concorda-se plenamente com esse pensamento, pois, entre todas as perdas do paciente 

centenário, a “desaparição” (termo mais forte que desaparecimento) de  Matilde causa-lhe 

uma dor “atroz”:  

 
Às vezes aspiro fundo e encho os pulmões de um ar insuportável, para ter alguns 
segundos de conforto, expelindo a dor. Mas bem antes da doença e da velhice, 
talvez minha vida já fosse um pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o 
tempo todo, e de repente uma lambada atroz. Quando perdi minha mulher, foi atroz. 
(BUARQUE, 2009, p. 10). 

 

A fala do velho Eulálio revela um grande lamento que tudo indica ter-se iniciado com 

sua viuvez. A “desaparição” repentina de Matilde constitui o grande mistério do romance. A 

repetição de Eulálio a respeito da cena do seu primeiro encontro com Matilde na igreja é 

significativa.  Antes, serão observadas algumas características desse personagem-narrador.   

O nome Eulálio se compõe de eu + lalio (do grego lalein), que quer dizer falar,  e 

deriva-se etimologicamente do substantivo feminino “eulalia”, que significa boa dicção. 

Portanto, pode-se interpretar como “eu falo”, pois é tudo que faz no romance. Não há 

diálogos no texto, somente o monólogo autoritário, machista e preconceituoso do centenário,  

que se perpetua na narrativa. Esse falar sozinho remete ao “fluxo de consciência”,  técnica 

muito explorada por Guimarães Rosa para o célebre personagem Riobaldo em Grande 

Sertão: veredas, um dos autores referência no despertar literário de Chico Buarque. Assim, o 

escritor parece retomar essa técnica por meio da memória do seu centenário-personagem, que 

afirma: “São tantas as minhas lembranças, e lembranças de lembranças de lembranças, que já 

não sei em qual camada da memória eu estava agora.” (BUARQUE, 2009, p. 138).  

Por outro lado, Eulálio é um nome eco, uma imagem espelhada por gerações do 

protagonista e que remete ao poder do nome na sociedade luso-brasileira, pois abre portas 

como a força da patente de um general. Entende-se, então, a insistência do narrador pelo 

respeito à ortografia do texto à enfermeira, exigindo a submissão do texto a um gramático: 

“já lhe disse que o P de Assumpção é mudo. Se você o pronuncia dá a impressão de 

deboche.” (BUARQUE, 2009, p. 18).  

Dessa forma, a árvore genealógica de Eulálio d’Assumpção (com p) é marcada por esta 

autoridade do nome, desde Dom Eulálio, em terra lusa, passando pelo general abolicionista, 

pelo pai senador, pelo filho até a última geração, o tataraneto envolvido com outro poder: o 

do tráfico de drogas em tempos atuais. São todos Eulálios. Até a representante feminina é 
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Maria Eulália. Em contraposição à visão da elite, há também uma genealogia da escravidão 

dos que serviram a essa classe dominante: os Balbinos de Assunção (forma mais popular). 

Portanto, na construção das origens dos Eulálios, ouvem-se ecos da cultura portuguesa 

imposta desde o Brasil colônia e o período da escravidão. O racismo made in Brasil é um dos 

pontos-chave da escrita derrisória do livro, bem como a falta de escrúpulos ou a falta de 

caráter da família dos Eulálios, que soa como um deboche quanto à tradicional elite brasileira 

oriunda de tempos mais remotos.  

O viés paródico do romance de Chico Buarque espraia-se em Leite derramado, a partir 

da trajetória familiar dos Eulálios, todos personagens tipificados e caricatos, desde o primeiro 

Assumpção até o último, tendo como pano de fundo o panorama sócio-histórico do Brasil. A 

figura caricatural do narrador-protagonista remonta às figuras lendárias e corrosivas do 

modernismo brasileiro, como Macunaíma, “o herói sem nenhum caráter”, de Mário de 

Andrade, e às fantasias sexuais do Serafim Ponte Grande de Oswald de Andrade, além do 

pessimismo de Brás Cubas e do ciúme doentio de Bentinho de Machado de Assis. Portanto, a 

escrita da memória de Eulálio revigora o diálogo entre tempos e histórias oficiais e ficcionais.  

 

6.1  MEMÓRIA  E DESCONSTRUÇÃO DA ESCRITA MEMORIAL  

 
“A memória é deveras um pandemônio, mas está tudo lá 
dentro, depois de fuçar um pouco, o dono é capaz de 
encontrar todas as coisas.” (BUARQUE, 2009, p. 41).  

 

 

Na cultura grega, a memória constituía uma deusa grega Mnemosyne, a mãe das nove 

musas que procriou com Zeus em nove noites. O papel dela é de lembrar os homens dos 

feitos dos seus heróis. A memória, segundo a conceituação de Jacques Le Goff, funciona 

como uma propriedade em que se conservam certas informações e que nos remete a “um 

conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que ele representa como passadas.” (Le GOFF, 2003, p. 419). O 

autor cita o pensamento de Pierre Janet, que correlaciona o “ato mnemônico fundamental” 

com o “comportamento narrativo” graças à sua função social, pela comunicação a outrem 

através da linguagem. Assim, memória e linguagem estão intimamente ligadas. Os indivíduos 

de qualquer sociedade detêm um grande número de informações no seu patrimônio genético 

ou em suas memórias. Portanto, além da memória individual, o ser humano detém traços 

culturais da memória coletiva da sociedade em que vive.  
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Paul Ricoeur destaca a aporia entre memória e imaginação discutida pelos gregos: 

A filosofia socrática nos legou dois topoi rivais e complementares, um platônico, 
outro aristotélico. O primeiro, centrado no tema da eikõn, fala da representação 
presente de uma coisa ausente; ele advoga implicitamente o envolvimento da 
problemática da memória pela da imaginação. O segundo, centrado no tema da 
representação de uma coisa anteriormente percebida, adquirida ou aprendida, 
preconiza a inclusão da problemática da imagem na da lembrança. (RICOEUR, 
2007, p.27).                                                                                                                                   

 

O diálogo dos sofistas, suas ideias distintas apontam para o interesse do homem pela 

linguagem e sua complexidade desde a Antiguidade. Platão criou a teoria conhecida como a  

hipótese do “Bloco de Cera”, baseada na ideia de que a mente aceitaria impressões da mesma 

forma que a cera aceita as marcas de um objeto pontiagudo riscando a superfície. Uma vez 

feita a impressão, ela permaneceria até ser gasta pelo decorrer do tempo, tornando-se 

novamente uma superfície lisa. Tal superfície equivale ao esquecimento completo, o aspecto 

oposto do mesmo processo. Aristóteles, por sua vez, acredita ser a memória uma fruição da 

imagem que é ampliada pela reflexão e leva ao acontecimento do passado como tal - a 

recordação. Portanto, a matéria da recordação deriva e implica a inteligência que auxilia no 

reconhecimento de algo pretérito. Assim, enquanto Platão valoriza o raciocínio, aquilo que se 

pensa em detrimento do que se diz, Aristóteles lança o conceito de associações de ideias e 

imagens como sendo de grande importância para a memória. Em suma, para Aristóteles, a 

memória é o tempo, ela “é do passado”; na visão platônica ela é “a representação presente de 

uma coisa ausente.” (RICOEUR, 2007, p. 27). 

Em Leite derramado, Eulálio mergulha na sua memória - “um pandemônio”-, “nesse 

túnel escuro, infestado de armadilha”, segundo José Castello, um “Vazio que define o 

mundo”. Para o crítico, a memória  é “o lugar da solidão mais tenebrosa: em seus escaninhos, 

o sujeito não conta com ninguém – nem consigo mesmo.” (CASTELLO, 2009, p. 3). O velho 

luta em busca do tempo perdido através da rememoração de seu passado, vasculhando sua 

memória povoada de vazios, de incertezas, sendo praticamente inútil revirar os arquivos de 

nomes e rostos. Mesmo assim, Eulálio teima, repete inúmeras vezes sua história, nem sempre 

da mesma forma, alternando reminiscências e esquecimentos, compondo uma narrativa plena 

de incertezas. A única certeza é a proximidade da morte.  

Por outro lado, a rememoração do velho personagem torna-se uma estratégia de 

sobrevivência e, ao mesmo tempo, remete ao gesto alegórico de busca de construção de novo 

sentido. Eulálio revolve os estilhaços de sua memória, recompõe suas ruínas a fim de 

construir outra história.  



140 
 

É nesse terreno pastoso da memória, onde tudo não passa de lembranças e de 

esquecimentos, que o leitor vislumbra a derrocada da vida de Eulálio d’Assumpção, que vai 

de um extremo a outro, mas sem perder a soberba. No início do século XX, Eulálio teve vida 

de luxo e riqueza, no palacete dos pais em Botafogo, ou  no chalé em Copacabana, onde viveu 

com Matilde, ou ainda na propriedade do avô, na “fazenda da minha feliz infância, lá na raiz 

da serra.” (BUARQUE, 2009, p. 5). Já o presente é aterrador: sem dinheiro, vive em uma 

“habitação de um só compartimento, num endereço de gente desclassificada,” (BUARQUE, 

2009, p.137), situação que culmina com a queda, que motivou o exílio hospitalar. Eulálio 

agora não passa de um “traste”, no inferno hospitalar, à espera da morte.  

Dessa forma, a escrita da memória, ou a escrita da solidão se impõe, espelhando o vazio 

do mundo do protagonista. A narrativa esburacada de Eulálio confunde o leitor, diluindo-se 

as fronteiras entre sonho e realidade, lembranças e imaginações, pois, além da senilidade, o 

paciente é medicado com morfina, o que potencializa a relação ilógica e espacial da escritura.  

Os velhos, em geral, têm a memória remota mais presente que a recente, isto é, se 

lembram de acontecimentos do passado, mas se esquecem do que acabaram de falar ou de 

fazer. Esquecer é morrer. Narrar é então não perecer, ou manter-se vivo e tentar restaurar a 

memória, “a reminiscência que prescreve, com rigor, o modo de textura.” (BENJAMIN, 

1994, p. 37).  

As memórias, enquanto gênero literário, aproximam-se do romance, pois cada texto 

inaugura traços novos e específicos de acordo com o material que o discurso narrativo 

oferece. Em outras palavras, a narrativa memorialista trabalha com lembranças exclusivas de 

um sujeito ou de um personagem que, ao deixá-las por escrito, assegura a sua 

transmissibilidade. A memória é a garantia da identidade. 

Leite derramado não é apenas uma incursão pelo passado, mas uma desmontagem 

desse “salão” de lembranças no qual o protagonista metaforicamente compara a larga 

memória do passado, onde cabem todos os seus familiares com a do presente, onde as 

pessoas mais novas têm de se amontoar de qualquer jeito num canto da minha cabeça” 

(BUARQUE, 2009, P. 14). Quase nada resta deste salão. Tudo se perdeu, derramou-se. O 

velho Eulálio, talvez um paciente com Alzheimer, tem segundos de lucidez, rejeitando seu 

presente de dor, para, em seguida, delirar, sonhar com o futuro impossível e propor 

casamento a alguém que está próximo a seu leito (um vulto feminino), logo que sair do 

hospital: 
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Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz 
da serra. Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe, e não falo assim por estar 
sentimental, não é por causa da morfina. Você vai dispor dos rendados, dos cristais 
da baixela, das joias e do nome da minha família. [...] Na fazenda você tratará de 
mim e de mais ninguém, de maneira que ficarei completamente bom. E plantaremos 
árvores, escreveremos livros, e se Deus quiser ainda criaremos filhos nas terras de 
meu avô. (BUARQUE, 2009, p. 5-6). 

 

 

O tempo passou; só o velho não viu. A citação, embora contraditória, aponta para o 

desejo de Eulálio de reviver aquilo que passou e não volta mais, apontando para sua 

impossibilidade de aceitar o presente, vivendo da ilusão, a exemplo do personagem Benjamim 

do romance homônimo. A temática do tempo parece ser uma tônica constante na arte literária 

do escritor. O tempo destrói a vida do ex-modelo fotográfico de Benjamim que sobrevive das 

recordações do passado (década de 1960) e também de Eulálio d’ Assumpção, o ex-

aristocrata, que imagina ainda viver no tempo do Rio antigo, na década de 1920.  O tempo, a 

“roda viva” da vida, atropela os dois personagens buarquianos e acaba com seus sonhos e, 

principalmente, com a esperança de resgatar suas amadas: Castana Beatriz e Matilde, ambas 

mortas. Por essa razão, eles sobrevivem da ilusão e do sonho.  

As falhas memoriais de Eulálio ratificam a sua despersonalização – uma forma de 

desconstrução do romance memorialista. Em outras palavras, a amnésia centenária de Eulálio 

causa a destruição de sua história e provoca-lhe a perda da identidade, que tem início a partir 

da morte do pai, com quem se identificava e de quem dependia economicamente. A perda 

paterna foi substituída pelo aparecimento de Matilde, que teve uma vida curta ao lado de 

Eulálio. 

Matilde desaparece tragicamente de sua vida após o nascimento da filha Maria Eulália, 

causando-lhe mais uma fratura, conforme confessa o narrador: “Sem Matilde, eu andava por 

aí chorando alto, talvez como aqueles escravos libertos de que se fala. Era como se a cada 

passo eu me rasgasse um pouco, porque minha pele tinha ficado presa naquela mulher.” 

(BUARQUE, 2009, p. 56). A associação metafórica com o escravo liberto parece reforçar a 

ideia de dependência do outro. Eulálio jamais é dono de si mesmo, pois apresenta uma 

personalidade frágil, talvez infantil, daí a dependência da fortaleza (sexual e política) do pai e 

da saúde e vitalidade de Matilde, cujo nome significa, etimologicamente, “mulher guerreira”, 

que enfrenta desafios sem medo, como os preconceitos de cor, classe e gênero. A frase dita 

por Eulálio em defesa da cor “castanha” da mulher é significativa: “Matilde não tinha cheiro 

de corpo” (BUARQUE, 2009, p. 29), conforme sua mãe imaginava num aceno ao racismo 

materno. 
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A cronologia narrativa também não passa de um destroço, atravancando o acesso à 

história condizente com a memória em farelos do protagonista. Há momentos em que o velho-

narrador afirma: “É esquisito ter lembranças de coisas que ainda não aconteceram, acabo de 

lembrar que Matilde vai sumir para sempre.”(BUARQUE, 2009, p.117). Em outros 

momentos, ele próprio afirma a desconfiança de seu discurso: “Mas lembrança de velho não é 

confiável, e agora  estou seguro de ter visto o garotão Eulálio ainda outro dia, forte toda a 

vida.” (BUARQUE, 2009, p. 38). Portanto, o insólito constrói e desconstrói a escritura de 

Leite derramado. 

A voz desse narrador-centenário à beira da morte remete ao seguinte pensamento de 

Walter Benjamin: “É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e, sobretudo, 

sua existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias –  assumem pela 

primeira vez uma forma transmissível.” (BENJAMIN, 1994, p. 207-208). O fragmento revela 

a autoridade do narrador enquanto sujeito que cria, controla e guia as ideias e a estrutura da 

narrativa.  

Na contramão dessa autoridade da sabedoria, o velho da ficção de Chico Buarque fina-

se em seu monólogo, sem espectadores, e desnuda, em seu declínio, a decadência de projetos 

coletivos ao longo da história, além de desconstruir a autoria textual pelas sucessivas 

contradições de seu texto. Assim, o narrador à beira da morte não consegue condensar em 

instantes de sabedoria sua palavra. Ao contrário, ele espalha sua voz esvaziada de veracidade 

na escritura memorial até os tempos coloniais. No discurso ilógico, perpassado pelo viés 

paródico, constrói-se uma espécie de vitrine alegórica da história da nobreza que no Brasil se 

estabeleceu com a vinda da família real portuguesa.  

A escrita dúbia da memória de Eulálio se materializa também na apresentação oscilante 

dos personagens. A origem e identidades se desmantelam no decorrer do texto. Matilde, que 

parecia ser uma moça de família, cantava em coro na igreja e era estudante do Sacre Coeur, 

aos poucos passa a ser uma filha bastarda do pai (um político) com uma baiana, daí sua cor 

morena. Maria Eulália, por sua vez, foi criada sem mãe e sofreu sem saber direito de quem 

era filha, se de uma mendiga ou se foi achada na lata do lixo, conforme os comentários que 

ouvia na rua e no colégio. Ela será duplamente traída pelos dois maridos, sendo o primeiro o 

causador da ruína de Eulálio através de jogos e falcatruas que realiza; e o segundo, um 

jogador de futebol do Fluminense, que, quando bebe, torna-se violento, espanca Maria 

Eulália, e ela se vê obrigada a voltar à casa do pai. De nobre os Eulálios só têm o nome,  pois 

todos são envolvidos com tráfico de influências desde os ancestrais até o tráfico de drogas 

praticado pelo bisneto. Portanto,  a narrativa é um jogo de trapaças de ditos e não-ditos.   
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Assim, a história de lembranças e esquecimentos se constrói sob o prisma da 

desconfiança, da incerteza advinda da fragilidade do discurso do velho à beira da morte. No 

entanto, a evocação da figura da esposa morta, Matilde, torna-se obsessiva na narrativa de 

Eulálio, indicando a impossibilidade de aceitar a realidade – a morte da mulher. Trata-se de 

uma narrativa alegoricamente esvaziada: ruínas de um personagem ficcional, de um sonho e 

de um país que não se fez, pois, para Eulálio, Matilde “era um país”.  

 

6.2   O OLHAR, O ESPELHO,  O RACISMO E A INCERTEZA 

 

“Mas agora, no momento em que o órgão dava a 
introdução para o ofertório, bati sem querer os olhos nela, 
desviei, voltei a mirá-la e não a pude mais largar.” 
(BUARQUE, 2009, p. 20-21). 

 

Os olhos, as “vitrines da alma”, interface entre o eu e o outro, constroem a narrativa 

memorial de Eulálio. A visão do centenário-narrador imita uma câmera desgovernada, que 

dispara flashes involuntários e, subitamente, focaliza cenas antigas do passado familiar, 

personagens e paisagens do Rio de Janeiro dos tempos idos e da atualidade. Também neste 

romance, a escrita literária dialoga com as técnicas do cinema e da fotografia como nos 

romances anteriores, propiciando a alternância de imagens do passado e do presente do 

narrador, criando um movimento circular narrativo.  

Dessa forma, o olho-câmera do narrador foca dois Rios: o Rio antigo e belo da zona 

sul, com palacetes e chalés, onde ele viveu com a família tempos de glória e luz; e o Rio 

atual, triste e sombrio, transformado pelas construções modernas e rodeado por favelas, 

apontando para a ruína da natureza e a degradação social. Lá “nos cafundós” de um subúrbio 

qualquer carioca, “vivendo nas condições de um hindu sem casta” é encenado o fim de linha 

de Eulálio. (BUARQUE, 2009, p.137). Também os flashes fotográficos revelam-se como 

recursos testemunhais na narrativa memorial.  Eulálio, ao ser levado para a sala de raio-X, 

lembra-se de uma foto de janeiro de 1929, no cais do porto, quando uma multidão estava 

virada de costas para o navio Lutétia, foto em que ele se destaca como o “único homem, de 

um único rosto voltado para a objetiva, e lhe asseguro que esse homem de terno preto e 

chapéu-coco sou eu.” (BUARQUE, 2009, p. 24). A fotografia “não fala (forçosamente) 

daquilo que não é mais, mas apenas e com certeza daquilo que foi.” (BARTHES, 1984, p. 

127). Eulálio tenta driblar a “fuzilaria do tempo”, mas a foto certifica o que ele foi e não é 



144 
 

mais. Solitário, busca imagens memoriais, delira ou sonha em “preto-e-branco”, como as 

imagens do “cinema mudo.” (BUARQUE, 2009, p. 15). Outro exemplo nessa obra, sobre o 

apego obsessivo a uma memória, é a imagem do avô de Eulálio, “um figurão do Império” que 

ele só conheceu por fotos contidas em um livreto. O velho rememora o que costumava fazer – 

uma brincadeira infantil de cinema – “eu gostava  de folhear as fotos de trás para diante, para 

fazer o velho dar marcha a ré.” (BUARQUE, 2009, p. 15). A imagem da infância espelha o 

desejo do moribundo de voltar o tempo, folheando o livro da vida e marchar contra o futuro. 

Sonha com o passado e é “com essa gente antiquada que sonho, diz o narrador.” 

(BUARQUE, 2009, p. 15). 

No livro O Direito de Sonhar, no capítulo “Fragmento de um diário do homem”, 

Gaston Bachelard afirma que a “filosofia é uma ciência das origens desejadas” 

(BACHELARD, 1991, p. 190) e a compara a um “ato de meditação”. “A meditação solitária 

nos devolve à primitividade do mundo” e, nessa condição, ela deixa de ser “descritiva”, 

tornando-se um “ato íntimo”. Mais adiante, o pensador francês discorre sobre os devaneios 

correlacionados à solidão: 

 
Mas, sobre devaneios mais regulares, a solidão é um mundo, o imenso cenário de 
todo o nosso passado. Todos os nossos devaneios, o da floresta e o do regato, o da 
vindima e o da colheita vem logo se fixar aí, nesta árvore, neste feixe. O menor 
objeto é, para o filósofo que sonha, uma perspectiva onde se ordena toda a sua 
personalidade, seus mais secretos e mais solitários pensamentos.” (BACHELARD, 
1991, p. 190-192).   

                                                                                                  

O idoso e desiludido personagem buarquiano revela-se, por meio de seus devaneios, os 

seus mais íntimos segredos. Ele medita sobre suas origens, sua juventude viril e cria sua 

filosofia de vida num instante imagético e poético. É uma meditação íntima que lhe permite 

ordenar suas ideias, mesmo que momentaneamente. Sua mente sonhadora o transporta para 

longe, para um local utópico, pois não existe mais. Poder-se-ia dizer, parafraseando Manuel 

Bandeira, para sua “Pasárgada” - Copacabana-, onde vivera como rei e tinha a mulher amada. 

Ou, como pensou Bachelard certa vez: “Sou o limite de minhas ilusões perdidas.” 

(BACHELARD, 1991, p. 12). 

Eulálio Montenegro d’Assumpção espelha-se no pai, o senador da República Velha, 

Eulálio Ribas de Assumpção, “cocainômano e frequentador dos melhores bordéis parisienses 

e dissipador crônico da fortuna herdada, lega essa característica ao filho.” (SILVA, 2009, 

p.4). A figura paterna marca a personalidade do filho, responsável por apresentá-lo ao mundo 

da prostituição e do vício, ensinando-lhe o uso da “neve”: a cocaína. Eulálio queria ser um 
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duplo do pai e, certa vez, debaixo do chuveiro, “eu agora me olhava quase com medo, 

imaginando em meu corpo toda a força e a insaciabilidade do meu pai (...) por todas as 

fêmeas do mundo, porém concentrado numa só mulher.” (BUARQUE, 2009, p. 33). O 

senador traía a mãe de Eulálio e acabou sendo “assassinado a mando de um corno.” 

(BUARQUE, 2009, p.36). Porém, para a mãe de Eulálio, que só lia o jornal “O Paiz”, o crime 

teria sido político. A soberba matriarca só falava em francês em casa com a criadagem, 

segregou a nora, Matilde, questionando o filho se ela não tinha “cheiro de corpo.” 

(BUARQUE, 2009, p. 29). D. Maria Violeta tinha um motorista particular, Auguste, com 

quem praticava seu francês, mas, na velhice, apresentou “disfasia”, falava com palavras 

trocadas e ninguém a entendia, exceto o motorista que dormia em sua cama.  

A morte paterna é um marco inicial da decadência na vida de Eulálio e da família. 

Quebra-se o espelho do Eulálio filho - indício de má sorte -, conforme a crença popular, mas 

parece fazer sentido no texto, quando tem início o processo de degradação da história e da 

vida do protagonista. Após a morte paterna, a mãe de Eulálio o despacha para a Europa a fim 

de negociar com os agentes financeiros do falecido, mas Eulálio não tem a habilidade para 

tratar de negócios como o senador e volta ao Brasil fracassado, com as mãos vazias. Um 

espelho se quebra e outro surge como substituto da imagem fragmentada do sujeito: Matilde. 

O aristocrata arruinado de Copacabana sofre de uma saudade incurável de sua Matilde, 

esposa que desaparece na flor da idade (aos 17 anos) e que o seduziu pelo olhar na igreja da 

Candelária, nas exéquias de seu pai. Ao vê-la, apaixona-se: “Vi como ela se aproximava não 

em linha reta, mas em parafuso (...). Chegou, me fitou com os olhos subitamente marejados, 

me abraçou e sussurrou no meu ouvido, coragem Eulálio.” (BUARQUE, 2009, p. 31). Ele se 

arrepiou e teve um “arrebatamento obsceno” que tentou disfarçar, ajoelhando-se para 

comungar diante do altar. Chico Buarque cria um interessante jogo paradoxal nesse primeiro 

encontro dos dois jovens, ao dessacralizar o ritual católico diante da força da natureza sexual 

de Eulálio, num ambiente sagrado e num momento de dor. A cena mescla o profano com o 

sagrado, a dor com o encantamento.  

Matilde que cantava o Réquiem na missa de sétimo dia do senador encanta e transforma 

a vida de Eulálio. A sua presença preenche temporariamente o vazio deixado pela morte 

paterna na identidade do protagonista.  Ela distingue-se das irmãs, tanto no nome (todas 

Annas) como no tom de pele. Filha de um político e formada no Sacré-Coeur, aparentemente, 

ela pertence à mesma classe social de Eulálio. Entretanto, aos poucos, surgem elementos que 

contradizem tal realidade. O pai de Matilde a teria deserdado por ela ter inventado que estava 

grávida de Eulálio. E, no decorrer da trama discursiva, descobrimos que ela seria “fruto de 
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uma aventura do deputado, lá pelas bandas da Bahia.” (BUARQUE, 2009, p. 73). O degredo 

moral e familiar vai-se delineando num texto inorgânico, fragmentado. 

O sentido de propriedade é conferido pelo casamento de Eulálio com Matilde, mas que 

se realiza às escondidas, sem a bênção materna, pois D. Maria Violeta a rejeita por ser 

morena. Eulálio, por sua vez, nega reconhecer a origem negra da esposa, atribuindo o 

castanho da sua pele à ascendência mourisca. A vitalidade e espontaneidade de Matilde 

incomodam a família regrada de Eulálio. A “afogueada” noiva preferiu usar um vestido de 

flores vermelhas a usar o branco tradicional. Tais atitudes são interpretadas pela família como 

sinal de  “impureza” própria dos descendentes de escravos. Além do preconceito racial, 

Matilde  é discriminada por rasurar a herança patriarcal dos Eulálios, ao ter Maria Eulália 

como primogênita. Por essa razão, a mãe de Eulálio só presenteia a neta com roupas infantis 

azuis. Em represália, Matilde jamais veste a filha com a cor que representa a masculinidade 

nas raras visitas à avó ao palacete de Botafogo. 

No curto espaço de tempo em que o casal viveu junto, revela-se pouco ou quase nada 

sobre a personagem Matilde, pois o narrador fia e desfia a imagem da ex-mulher. Descreve-a 

como uma jovem de “beleza mestiça”, que gostava de praia e de andar a cavalo na fazenda, 

mas que preferia ritmos quentes como o “maxixe”, além de ficar na cozinha com os 

empregados. Portanto, é nítida a ambiguidade descritiva da jovem: ora alude à simbologia da 

mulher carioca/ brasileira - bela e sensual; ora é tida como um ser “vulgar”, que age de forma 

a causar vergonha à família. Eulálio não leva a esposa às festas que frequenta por considerá-la 

“inadequada.” Critica o seu francês sofrível, suas roupas coloridas, ou por não tocar peças de 

Mozart no piano, preferindo um samba de Sinhô, “Macumba Gege.” (BUARQUE, 2009, p. 

45). Os preconceitos de Eulálio e de sua família apresentam-se à flor da pele na narrativa, mas 

Matilde tem personalidade forte e não se abala com as opressões do marido e da sogra que 

rejeitam suas preferências e atitudes, próprias de “casta inferior” como a do preto Balbino.  

Entre sonho e delírio, o centenário rememora os espaços, as paisagens das residências 

de sua família e revisita a fazenda onde fora feliz e brincava de “soltar pipa”, “fazer arapucas 

de caçar passarinho” com seu amigo de  infância, “Balbino Assunção Neto, um preto meio 

roliço.”(BUARQUE, 2009, p. 19). No entanto, aos dezessete anos, confessa que se sentiu 

atraído pelo amigo:   

 

Então lhe pedia que fosse catar uma manga, mas tinha de ser aquela manga 
específica, lá no alto, que nem madura estava. Balbino pronto me obedecia, e suas 
passadas largas de galho em galho começaram de fato a me atiçar. (...) E eu já 
desconfiava que ele também se movia ali no alto com malícias, depois tinha um jeito 
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meio feminil de se abaixar com os joelhos juntos, para recolher as mangas que eu 
largava no chão. Estava claro para mim que o Balbino queria me dar a bunda. Só me 
faltava ousadia para a abordagem decisiva, e cheguei a ensaiar umas conversas de 
tradição senhorial, direito de primícias, ponderações tão acima de seu entendimento, 
que ele já cederia sem delongas.” ( BUARQUE, 2009, p. 19-20).  

 

 

A passagem desmascara não apenas o racismo de Eulálio, mas a ideia de supremacia de 

classe e de gênero que lhe foi transmitida culturalmente pela família. Contudo, ele afirma que 

a convivência com Balbino o transformou em um “adulto sem preconceitos de cor.” 

(BUARQUE, 2009, p.20). O desejo pelo amigo preto será esquecido ao conhecer Matilde, a 

“mais moreninha das congregadas marianas que cantaram na missa” de seu pai. (BUARQUE, 

2009, p. 20). A contradição da fala de Eulálio ludibria por pouco tempo o leitor quanto ao seu 

preconceito. No entanto, os inúmeros exemplos que discorrem na narrativa desvelam o 

racismo como uma chaga que ele e os familiares herdaram desde o tempo da escravidão 

brasileira. 

Eulálio com sua mente doentia caminha imerso em sombras e dúvidas sobre o 

envolvimento da mulher com o engenheiro francês Dubosc na praia. Imagina encontrá-los 

juntos, embaixo da barraca azul, desfrutando das histórias do francês e ele da beleza da pele 

morena de Matilde. No entanto, Matilde não está lá. Vai encontrá-la numa outra situação em 

que se descortina racismo, machismo, ciúme e violência: 

 
Perguntei por Matilde, Balbina me apontou o chalé, e já do portão se ouvia a música.  
Pensei que fosse um maxixe, mas era o tal do samba que ela deu para ouvir todo dia: 
jura, jura, jura de coração. A porta da casa estava escancarada, e na sala deparei com 
Matilde de maiô, dançando com o preto Balbino. Sim o preto Balbino, eu não 
acreditei, mas era ele. Não reagiram ao me ver, os dois continuaram a dançar e a me 
olhar e me sorrir como se nada fosse. Balbino vestia uma calça roxa muito justa, sua 
bunda maior que a da irmã e ver minha mulher nos braços daquele crioulo foi para 
mim a maior ofensa.(...) A cena foi ficando insuportável, os dois  não queriam parar 
com aquela dança nojenta, então dei um pontapé na vitrola de Matilde. O disco 
voou, partiu-se em cacos no chão , voaram também o prato e o braço da vitrola. 
Matilde me olhou atônita. Balbino correu com passos curtos. (BUARQUE, 2009, p. 
116). 
 
 

O narrador desconstrói o lirismo musical e a alegria da personagem. Mais tarde, 

arrepende-se de sua violência e tenta remediar comprando-lhe flores, uma vitrola nova e dois 

álbuns com vinte e quatro discos de samba. “Matilde ficou boba com o presente, voltou às 

boas comigo, ela era leve de espírito.” (BUARQUE, 2009, p. 116). A cena desvela a grandeza 

e a gentileza da alma de Matilde, que perdoa as humilhações e, em contraponto, a fragilidade 

da personalidade de Eulálio, que se revolta por não aceitar a alegria e a liberdade do outro, 
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além do preconceito que tenta remediar. Por outro lado, nessa narrativa permeada de 

ambiguidades, permanecem muitas dúvidas, a exemplo de: de quem estaria o protagonista 

sentindo ciúmes, da mulher ou de Balbino? Seria um ciúme duplo? A única certeza é 

desaprovação da música e da dança próprias dos negros. Portanto, a ambiguidade marca as 

atitudes de Eulálio e se traduz no sentimento que demonstra por Matilde: 

 

Mas ela teimou com o vestido de alças, cor de laranja. Ela saiu do carro antes que eu 
lhe abrisse a porta, e mal entramos em casa foi para a cozinha. Volta e meia levava a 
criança à cozinha, dava conversa às empregadas, era vezeira em almoçar ali com a 
babá. Então me vi tomado de um sentimento obscuro, entre a vergonha e a raiva de 
gostar de uma mulher que vive na cozinha. (BUARQUE, 2009, p.66).   
 
 

Vergonha, raiva ou inveja da força dessa mulher? Aos poucos, a imagem do 

personagem vai se revelando no avesso do que propaga. Percebe-se nesse relato a 

fragmentação da identidade do sujeito, que necessita espelhar-se na imagem de masculinidade 

paterna e na força vital de Matilde para sobreviver. Eulálio é o avesso de Matilde. Talvez isso 

explique a necessidade de recuperá-la nem que seja por palavras, numa tentativa de reabilitar-

se de seu pecado maior: a desvalorização da mulher e a incompreensão de suas atitudes. A 

escrita se impõe como um mea culpa pelos inúmeros “pecados” cometidos contra a amada. 

Eulálio é um personagem representativo da sociedade que lhe impôs regras, crenças e rótulos 

falsos e que, mesmo que tente, não consegue se desvencilhar, daí Matilde ser sua dor “atroz”, 

sem ela, a vida é só sombra e sofrimento.  

Vale ressaltar que, à medida que a narrativa segue, fatos encobertos pela família são 

revelados, comprovando a mestiçagem na família dos Eulálios, desde os tempos da 

escravatura até à atualidade, a exemplo do bisneto do protagonista, “tão preto quanto o chefão 

aí da quadrilha.” (BUARQUE, 2009, p. 168). O próprio protagonista, quando criança, ouviu 

impropérios da mãe que, sempre “nervosa” pelas constantes ausências do marido (retido em 

“assembleias”, ou “em conferência no Estado-Maior do Exército”), desespera-se diante da 

descompostura do filho na mesa. A matriarca da família quase esbofeteia o filho ao vê-lo 

comendo de boca aberta e com os cotovelos apoiados na mesa. No entanto, resolve castigá-lo 

com palavras, conta o ancião: “Entre os Montenegros de Minas Gerais, ninguém tinha beiços 

grossos como os meus. ” (BUARQUE, 2009, p. 74). Eulálio devolveu a comida no prato, mas 

ficou “engasgado” por anos com  tal revelação e questionou o fato da mãe nunca ter falado 

sobre  o cabelo “pixaim” do tio Badeco Montenegro. Portanto, desnuda-se assim mais uma 
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incerteza na narrativa. Seria Eulálio também um filho bastardo?  Talvez, pois a narrativa se 

compõe de enganos, predominando a dúvida de toda a história narrada.  

No vai e vem narrativo, viaja-se com o narrador para trás e para frente, sugerindo tanto 

a ideia da narrativa fílmica quanto a da peregrina, já anunciadas nas obras anteriores. A vida e 

a história são construídas a partir de uma trajetória, de uma peregrinação do início ao fim.  

6.3    METÁFORA, ALEGORIA E MELANCOLIA  

  
“O homem tem de ser despedaçado, para tornar-se objeto 
de alegoria. O martírio, que desmembra o corpo, prepara os 
fragmentos para a significação alegórica”. (BENJAMIN, 
1984, pp. 38-39). 

 
 

Nesse romance em que os olhos, “a janela da alma” humana,  propiciam o desvelar de 

Eulálio e sua história de sofrimento, a experiência desse olhar desencadeia sentimentos de 

amor e de ódio. É interessante o jogo simbólico e metafórico em que os utensílios, as roupas e 

as cores se mesclam com os sentimentos do personagem, de acordo com a perspectiva instável 

e delirante de Eulálio.  

Os signos do amor e do ciúme constituem a mola-mestra da narrativa de Leite 

derrramado. Apaixonar-se é torna-se sensível aos signos que o outro emite. É uma 

aprendizagem, uma interpretação lenta e silenciosa do amado. O ciúme vai mais longe na 

interpretação dos signos, ele é o destino do amor. “As mentiras do amado são os hieróglifos 

do amor.” (DELEUZE, 2006, p. 7). 

Eulálio anunciou à mulher que pretendia ir em breve ao cais do porto para receber o 

francês Dubosc. Matilde imediatamente tomou o bonde para a cidade, cortou os cabelos “à la 

garçonne” e, de volta, vestiu-se com uma roupa de “cetim cor de laranja e um turbante de 

feltro mais alaranjado ainda”, conta o narrador para Maria Eulália: 

 
Parecia empinada na ponta dos pés, com os sapatos de salto, e estava muito corada 
ou com ruge demais. E quando vi sua mãe naquele estado, falei, você não vai. Por 
quê, ela perguntou com voz fina, e não lhe dei satisfação, peguei meu chapéu e saí. 
Nem parei para pensar de onde vinha a minha raiva repentina, só senti que era 
alaranjada a raiva cega que tive da alegria dela. (BUARQUE, 2009, p. 12).            
                                    

O texto não fala da frustração de Matilde, mas o leitor pode imaginar. O silêncio diz 

mais. Por outro lado, constata-se que a cor laranja metaforiza o ciúme doentio do narrador, 
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representando toda a sua agressividade machista (laranja é também uma das versões da capa 

do livro). Laranja é a cor preferida de Matilde que contrasta com o bege dos vestidos que a 

sogra e o marido tentam convencê-la a usar como deve uma dama da sociedade. Mas ela não 

abdica da cor laranja que simboliza sua energia e alegria. No entanto, o alaranjado passa a 

representar a alegoria da raiva cega de Eulálio. Como nada é supérfluo nessa narrativa, 

observa-se que é “abóbora” a cor do selo da carta que narra o fim de Matilde, mas que Eulálio 

não abre, revelando a verdade sobre o fim de Matilde.  

Outra cor que complementa a cor laranja é o “azul-celeste”, que adquire, no texto, outra 

significação – alegoria da tragédia. Azul-celeste é a cor do vestido que o pai de Eulálio 

compra para a sua amante, e que esta usa na festa em que o senador é morto. Também a visão 

dos “azulejos” do banheiro do chalé será o prenúncio de infortúnio de Eulálio. Ao banhar-se,  

o velho tem a derradeira visão de Matilde:  

                                                             

Debaixo de um filete de água, eu me transportava ao nosso banheiro do chalé,  
sonhava com seu chuveiro copioso. Diante de uma parede sem emboço, eu  sonhava 
com cavalos-marinhos nos azulejos, com as louças inglesas do nosso antigo 
banheiro, quando sem esforço algum me aconteceu de relembrar Matilde da cabeça 
aos pés. Ela me figurou com seu corpo de dezessete anos sob o jorro de água quente, 
puxava os cabelos para trás e apertava os olhos, para não entrar sabão. Recordei-a 
envolta no vapor já me escancarando os olhos negros, recordei seu sorriso preso nos 
lábios, seu jeito de encolher os ombros e me chamar com o dedo indicador, e 
cheguei a crer que ela me chamava para o outro mundo. (BUARQUE, 2009, p.137-
138).  

 

O lirismo narrativo revela-se no devaneio do pobre velho, que sob a água, fonte de vida 

e de purificação, reabilita por instantes sua Mnemosyne e vê, então, sua deusa Matilde 

chamando-o ao amor. A imagem da mulher para Eulálio é ao mesmo tempo sonho e pesadelo, 

passado e presente, prazer e dor. É neste instante que ele escorrega e quebra a perna, sendo 

levado à força pela filha para o hospital. 

A trapaça literária realizada por um narrador onisciente  e moribundo faz com que o 

leitor sinta-se solitário na leitura e solidário ao personagem, mas atento às entrelinhas do seu 

discurso, pois este assegura: “nem tudo o que digo se escreve, você sabe que sou dado a 

devaneios.” (BUARQUE, 2009, p. 136).  

Na história de perdas de Eulálio, ligada à paisagem urbana da cidade em que vive, 

Eulálio prevê a degradação de Copacabana, local símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, 

tomando feições americanas e tornando-se violenta:  
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Quando eu morrer, meu chalé cairá comigo, para dar lugar a mais um edifício de 
apartamentos. Terá sido a última casa de Copacabana, que então se igualará a ilha de 
Manhattan, apinhada de arranha-céus. Mas antes disso, Copacabana se assemelhará 
a Chicago, com policiais e gangsters trocando tiros  pelas ruas, e ainda assim  
dormirei de portas abertas. (BUARQUE, 2009, p. 49). 

 

No entanto, envolto em suas fantasias e lapsos memoriais, Eulálio não se dá conta de 

que todo patrimônio da família: (chalé, palacete, fazenda)  já não existe. Américo Palumba, o 

primeiro genro de Eulálio, engana a todos da família, passando-se como um representante de 

grupos financeiros internacionais, mas acaba revelando-se o responsável pela comercialização 

dos bens de Eulálio, vilipendiando toda a fortuna familiar  e gastando-a  em  cassinos, 

deixando mulher, sogro e filha na miséria.    

A derrocada de Eulálio está associada à perda de Matilde, a exemplo do que conta à 

filha sobre o chalé de Copacabana, onde viveu os momentos mais felizes da sua vida: “A 

verdade é que sem sua mãe, o chalé outrora tão solar foi se deteriorando. E por mais que se 

erguessem edifícios à sua volta, era a sombra de Matilde que eu via sempre em cima dele.” 

(BUARQUE, 2009, p. 94). Portanto, mulher, casa, sonhos tudo desaparece, sobram apenas 

fantasmas, fantasias e nenhuma foto da mulher. Talvez a venda do chalé represente a certeza 

da morte de Matilde, o que permite dizer: uma morte dupla, da mulher e da casa.   

 Dessa forma, Leite derramado constrói-se desconstruindo: cenário, história, 

personagens estão no mesmo processo de ruína. A história de perdas de Eulálio carrega uma 

marca traumática: a “desaparição” de Matilde sem motivo aparente. A ausência da figura da 

mulher provoca-lhe o desequilíbrio e a sensação de desassossego constante. Eulálio sofre de 

uma dor semelhante a uma ferida que não se fecha e se traduz no sentimento de melancolia, 

ou seja, de um luto que não se completa e que o título da obra parece reforçar. A expressão 

“leite derramado” remete ao dito popular que expressa o irrecuperável: o passado e, 

sobretudo, a impossibilidade de retorno da vital figura de Matilde. A aparição da jovem na 

igreja se contrapõe à sua “desaparição” tão repentina em plena juventude, constituindo o 

grande enigma de Eulálio e do leitor que participa dessa angustiante narrativa.  

Na verdade, a mulher perdida de Eulálio foi sempre um grande mistério para ele, uma 

alma inatingível, deflagrando-lhe a insegurança e o ciúme doentio semelhante ao de Bentinho, 

de Dom Casmurro. Embora Matilde tenha uma atuação pequena na história, desaparecendo 

misteriosamente da vida de Eulálio, a sua ausência, paradoxalmente, torna-se a grande 

presença na história. A narrativa obriga o leitor a reunir os cacos, os restos da fala de Eulálio e 
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tentar compor um mosaico, esbarrando na ambivalência textual, característica ou traço 

fundamental da escrita alegórica.  

Neste terreno escorregadio tecido pelo narrador, o que interessa é a questão das 

lembranças e dos esquecimentos nas manipulações conscientes ou inconscientes do 

personagem-narrador, as “lembranças encobridoras” de que nos fala Freud, ou seja, uma 

lembrança dita serve para encobrir outra escamoteada por alguma razão. Investiga-se o porquê 

da repetição do narrador sobre seu encontro com  Matilde na missa do pai, quase sempre da 

mesma forma. Compreende-se que a repetição é um recurso da escrita memorial dos velhos, 

cujos relatos são repetitivos, mantendo a circularidade narrativa.  

Contudo, por que Eulálio engana a filha e os leitores, apresentando diferentes versões  

para o sumiço de Matilde? Afinal de que morreu a jovem morena Matilde e mãe de Maria 

Eulália? O narrador apresenta cinco versões para o desparecimento da mulher: morreu de 

parto, de acidente de carro, afogada na praia, fugiu com Dubosc, internada em um sanatório. 

O que parece  lógico é que  todas essas possibilidades narradas sirvam para encobrir outra não 

dita. 

O trauma da perda de Matilde desdobra-se em Maria Eulália, que cresce criada pelo pai 

sem conhecer sua verdadeira origem. Eulálio inventa a cada hora uma história diferente, mas 

sempre trágica para a morte de Matilde.  

Há uma cena no romance que permite outra hipótese para a verdadeira morte de 

Matilde:  

Prendi seus punhos na parede, ela se debatia, mas eu a controlava com meus joelhos 
atrás dos seus. E com meu tronco eu a apertava, eu a espremia a valer, eu quase a 
esmagava na parede, até que Matilde disse, eu vou, Eulálio, e seu corpo tremeu 
inteiro, levando o meu a tremer junto. (BUARQUE, 2009, p. 67). 

 

 

Na cena violenta, registram-se as únicas ou últimas palavras de Matilde - “eu vou” - 

revelam um sentido ambíguo: submissão ou despedida. Teria ele assassinado a mulher de seus 

sonhos? Isso confirmaria o trauma, a melancolia que sente e o luto que não se acaba. No 

entanto, Eulálio dá inúmeras provas de sua fraqueza psicológica e física, portanto, a hipótese 

não se sustenta. 

A saudade de Matilde representa a melancolia, o luto do protagonista que não foi feito, 

conforme o pensamento de Sigmund Freud, em “Luto e Melancolia”45. Para o psicanalista, há 

                                                 
45 FREUD, 2006, p. 97-122.  
Disponível em: <http://www.institutohypnos.org.br/v4/index.php/2009/10/sigmundo-freud-luto-e-melancolia> 
Acesso em: 23 mar. 2011.  
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uma distinção entre eles. O luto “é, em geral, a reação à perda de uma pessoa amada, ou à 

perda de abstrações colocadas em seu lugar, tais como pátria, liberdade, um ideal.” (FREUD, 

2006, p.103). A perda é a palavra-chave para se compreender a natureza do luto, que, todavia, 

após um determinado tempo é superada. Já a melancolia difere do luto por ser uma patologia 

que se caracteriza “psiquicamente por um estado de ânimo profundamente doloroso, (...), pela 

perda da capacidade de amar, pela inibição geral das capacidades de realizar tarefas e pela 

depreciação do sentimento-de-Si.” (FREUD, 2006, p. 103-104). 

Segundo a concepção de Walter Benjamin, a melancolia também se distingue do luto, 

mas, para o crítico, este constitui a aceitação da perda, ao reencontrar o objeto perdido em 

outro. Com relação à melancolia, o objeto fica no ser, ou seja, é um luto mal resolvido que se 

incorpora, tendo como tumba o coração. A melancolia nega a nomeação da morte. Pode-se 

compreender melhor tal distinção tomando o luto como metáfora e a melancolia como 

metonímia. Enquanto a figura metafórica substitui uma coisa por outra, como a lógica do 

símbolo, a melancolia corresponde à lógica metonímica e alegórica que é espacial, não 

correspondendo a uma substituição total, antes por um processo de sucessão, como numa 

sequência de momentos. A melancolia rege o comportamento do protagonista do romance 

Leite derramado, narrando sem cessar as lembranças do amor e do seu desejo por Matilde. 

Mas Matilde sempre lhe escapa, o que o deixa inseguro e angustiado, provocando-lhe as 

alucinações ligadas a um fato corriqueiro da família: a traição. Envolto em seus delírios, o 

mundo para Eulálio é uma armadilha. Desconfia de tudo e de todos. No capítulo 21, o  leitor 

pode acompanhar a obcecada investida de Eulálio em um hotel onde imagina encontrar 

Matilde com alguém: “Avancei para minha mulher decidido a arrastá-la pelos cabelos, nua 

como estava, para enxovalhar perante os porteiros do hotel e os bêbados da avenida. Num 

safanão arranquei o lençol com que ela se embrulhava, e dei com a mulher do médico.” 

(BUARQUE, 2009, p. 160). Tudo não passou de imaginação. 

Ao tentar desvendar o mistério do  desaparecimento da mulher, Eulálio tenta em vão 

consolar-se. Imagina que logo Matilde estaria de volta para alimentar a filha e veria, então, 

mãe e filha “grudadas, cheia de chamego e xodó.” (BUARQUE, 2009, p, 107). Relembra-se 

da cantiga da lavadeira, que parece ecoar a voz de Matilde: “Você me derrubou, mas eu me 

levantei, você me machucou, mas eu lhe perdoei.”(BUARQUE, 2009, p. 129). Aturdido, o 

ancião percebe que Matilde irá sumir para sempre, e o fato se confirma quando Eulálio e a 

filha vão ao cemitério São João Batista e visitam o túmulo da mãe, onde estão inscritos em 
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bronze os nomes dos pais de Eulálio e de Matilde Vidal d’Assumpção. Ao rememorar os 

fragmentos de suas lembranças, Eulálio busca dar outro significado à sua história de perdas, 

uma espécie de consolo diante da efemeridade da vida.  

Parece importante ressaltar que nesse discurso melancólico camuflou-se a verdade da 

morte da personagem, provavelmente por vergonha, ou vaidade. Matilde morreu com “doença 

de pobre”, como afirmara sua mãe. Morreu tuberculosa, assim como as damas dos romances 

românticos. Explica-se, então, sua desaparição repentina e as atitudes de rejeição ao marido, à 

filha e seu isolamento na casa, antes de sumir para sempre. Matilde fez o médico jurar não 

informar seu paradeiro a Eulálio. Parece, então, que o “Jura”da canção ganha outra 

significação: os sons da música trazem de volta a imagem de alegria e juventude de Matilde, 

após sua morte heroica e solitária.  

Rememora-se então a cena que faz jus ao título da obra, quando o marido já a 

imaginava em plena traição com algum homem:  

 
Cheguei sem fôlego à porta entreaberta do banheiro, e o que vi foi Matilde 
debruçada na pia, como se vomitasse. Por um segundo me ocorreu que pudesse estar 
grávida (...). E vi respingos de leite nas bordas da pia, o ar cheirava a leite, vazava 
leite no vestido da sua mãe, nunca lhe contei esse episódio? Então não o leve em 
conta, nem tudo que o que digo se escreve, você sabe que sou dado a devaneios. 
(BUARQUE, 2009, p. 136).  
 
 

O leite de Matilde é a metáfora da feminilidade e da maternidade e o alimento 

primordial do ser humano. Os respingos do leite na roupa e na pia correspondem 

metaforicamente ao esvaziamento da plenitude de Matilde como mulher-mãe-nutriz. Os 

pingos do leite podem ser compreendidos como as lágrimas da mulher mal amada e 

totalmente incompreendida. O leite derramado deflagra a dor traumática do narrador pela 

perda do seu “eu”, da figura da mulher/mãe que também o alimentava e lhe dava segurança. O 

leite vazado pode ser entendido, ainda, como a incapacidade de compreensão do homem 

diante do mistério mulher – alegoria do vazio.  

Embora Eulálio queira repetir e fixar sua “saga”46 familiar autoritária e machista  

através da escrita, no fim dessa história quem sobressai é a figura feminina fantasmática e seu 

sussurro, seu lamento pela incompreensão da sociedade. Matilde é mais uma personagem 
                                                 
46 Eurídice Figueiredo, em “O  racismo à brasileira: a escrita da memória em Leite derramado, de Chico 
Buarque”,  contesta o termo “saga”, defendido por Leyla Perrone-Moisés  na contracapa do livro de Chico 
Buarque, afirmando que o termo designa o “que narra histórias emaranhadas e complexas de várias gerações da 
mesma família” e que, no romance, os personagens são “meras silhuetas, nomes iguais que parecem evocar 
fantasmas descarnados.” (Cf. In: FIGUEIREDO, 2010, p. 225-226).   
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literária que permanece no imaginário do leitor assim como Iracema, Capitu e outras figuras 

femininas da literatura.  

A história melancólica do centenário configura-se com uma tentativa de repaginar sua 

visão mesmo que tardia, a partir da rememoração. Por isso ele afirma à enfermeira que, ao sair 

do hospital, não irá ter vergonha de suas atitudes e de seu agir. No entanto, sabe-se que tudo é 

ilusão, sua história é um nada – um grande vazio – e, a morte talvez já o tenha colhido. 

O “martírio prepara dessa forma o corpo dos vivos para sua metamorfose emblemática.” 

(BENJAMIN, 1984, p. 241). Afinal, como diz Walter Benjamin, [d] o  ponto de vista da 

morte, a vida é o processo de produção do cadáver.  

Chico Buarque encerra seu romance com a morte, por meio de uma cena ambígua entre 

o espetáculo do luto e o desejo da eternidade. Eulálio, ainda bebê, e sua mãe assistem ao 

velório do seu tetravô, o “célebre general Assumpção”, um velho com “uns duzentos anos”:  

 
(...) quando ele esbugalhou os olhos, ficou roxo e perdeu a voz, queria falar e não 
saía nada. Então abriu passagem uma jovem enfermeira, que se debruçou sobre meu 
tetravô, tomou suas mãos, soprou alguma coisa em seu ouvido e com isso o 
apaziguou. Depois passou de leve os dedos sobre suas pálpebras, e cobriu com o 
lençol seu outrora belo rosto.” (BUARQUE, 2009, p.195). 

 

 

Uma voz feminina é a última que o velho ouve antes de morrer. A dor vivida sustenta a 

perda e a certeza de que o esperado há muito havia sido perdido. Afinal, o leite havia 

derramado, aos pingos, aos poucos...  

“Acho que fui deputado/ Acho que tudo acabou/ Quase que / Já não me lembro de nada/ 

Vida veio e me levou.” (BUARQUE, 1978). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
“A cancela do sítio não está aberta nem fechada. Solta do 
barro após cinco anos, chicoteia para dentro e para fora, tal 
qual vela de barco na procela.” (BUARQUE, 1991, p. 67). 
 
 
 

Aventurar-se pela obra literária de Chico Buarque é uma experiência instigante. Logo, o 

leitor se vê envolvido num clima de angústia, incompreensão e melancolia cada vez mais 

profundas à medida que vai mergulhando na essência dos seus textos.  
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Sendo a palavra a matéria-prima do escritor, conforme se constata ao longo das análises 

desenvolvidas nesta tese, torna-se também o instrumento com o qual se busca a interpretação 

alegórica, tendo por base o pensamento de Walter Benjamin. Percebe-se que Chico Buarque e 

Walter Benjamin têm em comum a paixão pela literatura e pelo mundo da linguagem, a 

escrita como forma de representação do mundo e do sujeito de seu tempo. Ambos são 

conhecedores da língua e da cultura de suas pátrias e de outras que lhe serviram de exílio. 

Respeitadas as devidas distinções, os dois literatos traduzem em suas obras as experiências de 

seus tempos e de suas vivências e se destacam pela estética do olhar, observando os detalhes 

das cidades, as ruas, os becos e as galerias, ambientes em constante transformação e de 

conflitos sociais. Observam ainda o sujeito na multidão e os tipos característicos de cada 

época. O crítico berlinense e o escritor brasileiro percebem em suas obras a visão do mundo 

fragmentado, em ruínas da modernidade e da contemporaneidade, respectivamente. 

A leitura de Walter Benjamin sobre a alegoria está plenamente correlacionada ao mundo 

moderno, pelo seu dilaceramento e por não mais existirem nele certezas no âmbito do sagrado 

ou nas convicções do próprio indivíduo. As certezas transformaram-se em ilusões, aparências, 

ruínas, que estão representadas na figura da melancolia. Na Paris do século XIX, Benjamin 

descobre no lirismo da poética de Charles Baudelaire o sentimento trágico da modernidade: 

“A Paris de seus poemas é uma cidade subterrânea, mais subaquática que subterrânea” 

(BENJAMIN, 2006, p. 47). Baudelaire encarna a “figura do alegórico e do saber barroco e 

saturnino por excelência” e, na sua lírica, “o lugar natural da alegoria” (CANTINHO, 2003, p. 

22).  

A permanência da melancolia consiste no sentimento de perda irrecuperável do tempo, 

da história, da liberdade, da identidade, de uma pessoa querida, de uma cidade, de um país. O 

sujeito melancólico ou “saturnino” vive rememorando algo perdido, sofrendo de angústia no 

presente e das incertezas da vida. A melancolia detectada por Benjamin nas peças teatrais do 

barroco e na poesia moderna de Baudelaire apresenta-se nos dias de hoje pelo sentimento de 

descrença dos valores sociais, pela insegurança, pela violência, deflagrando um mundo de 

sujeitos fragmentados, perdidos, em ruínas, conforme são os protagonistas da ficção 

buarquiana.  

Cabe aqui se fazer uma retrospectiva dos romances, a fim de consolidar as observações 

que vão direcionar as presentes considerações. Estorvo apresenta uma história sem início, 

meio e fim, uma narrativa de um personagem-anônimo movendo-se em círculos e misturando 

os registros individuais e coletivos a partir da visão do outro pelo olho mágico. Paranoia, 

alucinação ou delírio de um sujeito sem identidade? Homem ou animal? Sonho ou realidade? 
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Estes sentimentos se diluem nas fronteiras sociais, espaciais e temporais. Ambiguidades, 

contradições, o avesso e o labirinto compõem a narrativa e corroboram as incertezas do leitor 

que é envolvido pela vertigem textual do romance. A obra representa a crise do sujeito, da 

história e o mundo em turbulência. Mesmo dilacerado, o zumbi vaga pelas franjas do país. 

 O romance Benjamim, não tão sufocante quanto o primeiro, causa impacto na primeira 

cena da história-fílmica – o fuzilamento do protagonista –, uma advertência ao leitor para a 

entrada em outro mundo de tormento. O choque inicial logo é substituído por uma narrativa 

melancólica agravada por perdas irreparáveis que acarretam a desfiguração da imagem do 

artista pelo tempo. Benjamim Zambraia, um ex-modelo fotográfico, vive petrificado com as 

imagens memoriais do passado de glórias imortalizadas no tempo pelas fotografias. A sombra 

fantasmática da amada instala-se no seu viver apático e melancólico, revelando a crise do 

sujeito em desarmonia com a realidade do mundo contemporâneo – o grande espetáculo do 

luto e  da morte. O romance deixa o leitor um tanto catatônico diante dessa atmosfera 

sombria, degradada e sem esperanças. Transferência ou identificação? Não se tem certeza, 

pois tudo é ilusório, pura ficção.  

Ao contrário dos dois primeiros romances, Budapeste surpreende à medida que é lido e 

compreendido. A originalidade da capa e contracapa do livro, uma ao avesso da outra, é um 

convite à aventura para o jogo dos signos, da palavra, da literatura que extrapola o texto. O 

escritor alarga o horizonte narrativo e apresenta outro palco, Budapeste – uma cidade cindida 

pelo Rio Danúbio – para encenar a história do duplo ghost writer José Costa e Zsoze Kósta. 

(A cidade foi imaginada, sem que o autor a conhecesse).  Ser ou não ser o autor do livro?  O 

viver da impostura e a divisão da identidade deflagram a melancolia do personagem. A paixão 

pela língua húngara cria a diabólica narrativa do sujeito que deixa o país, esquece a língua 

pátria para viver da impostura no estrangeiro. Tal qual a personagem Iracema da canção do 

compositor Chico Buarque, que voou para a América, José Costa dá as costas às suas raízes 

brasileiras e voa de vez para o estrangeiro.  Budapeste, ironicamente, encena o jogo da 

impostura da autoria e desvela outra história de desagregação do sujeito, da história, da escrita 

ou da representação literária. Sobra o riso da brincadeira dos encaixes literários e da mistura 

entre autoria de figuras ficcionais com a figura real do escritor: “O Ginógrafo”, “Budapest” e 

Budapeste. 

Além dos anteriores, desponta o romance cujo título já é sugestivo para uma história 

que se perde: Leite derramado, em que o leitor se depara com a voz soberba de um velho 

moribundo em um leito de hospital a ruminar sua história de ruínas, mas tentando salvá-la 

através da escrita. Matilde é a palavra-musa do texto, geradora do sobreviver do protagonista. 
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O romance representa o tempo perdido e irrecuperável da vida do narrador, despejando sobre 

o leitor uma profunda tristeza, mas uma tristeza fértil que ajuda a matizar os grandes atos da 

história. 

Portanto, nos romances de Chico Buarque, vislumbram-se personagens ambíguos, 

inadaptados ao meio social, melancólicos, enlutados e à beira da morte. Tentam reagir ao 

sofrimento que eles próprios buscaram, mas esbarram em bloqueios por eles mesmos 

construídos e, quanto mais se agitam, mais recuam, pois se embaraçam em suas contradições. 

Angústia, aflição, melancolia são palavras que se repetem nestes textos, ecoando no limiar 

entre sonho e vigília, mais pesadelo que sonho. Emerge nos textos buarquianos a temática da 

crise de identidade do sujeito na contemporaneidade. Os quatro protagonistas revelam 

personalidades fragmentadas, almas divididas entre a quimera e a realidade, entre cidades 

distantes, entre mulheres e livros. Inadaptados ao meio social, peregrinam em busca de um 

sustentáculo: a própria identidade ou a compensação do tempo perdido. O leitor acompanha o 

vaivém constante desses sujeitos, que viajam tanto no espaço geográfico (cidade e campo, Rio 

de Janeiro e Budapeste), quanto no plano mental, por meio de suas memórias. Porém são 

memórias dissolvidas em ruínas, marcadas por perdas, traumas, mortes de entes queridos, 

além do processo natural que alterna lembranças e esquecimentos. Sobram fragmentos de 

relatos e incertezas. A circularidade da narrativa propicia o jogo de alternância entre passado e 

presente, cujas imagens simultâneas ilustram o diálogo com as técnicas de visualidade 

propícias à linguagem cinematográfica.  

A melancolia figura na ficção buarquiana quase como uma personagem alegórica, pois 

surge e se instala na existência dos personagens de diferentes maneiras. Em Estorvo, a 

melancolia converte-se nas atitudes ambivalentes e destemperadas do anônimo-protagonista, 

que vaga sem rumo entre cidade e sítio, foge ou persegue algo que não se consegue distinguir. 

A errância do estorvante personagem beira o ilógico, o delírio, transformando a escritura em 

narrativa abismal, que beira o fantástico. Em Benjamim, a melancolia se presta no viver 

desiludido e contemplativo do decadente ex-modelo fotográfico, sem chances de trabalho e 

pelo sentimento de perda da amada, Castana Beatriz, que o completava como sujeito. O luto 

do personagem Benjamim não se faz, permanecendo o sentimento da melancolia representada 

pela vida petrificada nas recordações fantasmáticas da amada, até ser colhido pela morte-

emboscada. Em Budapeste, correlaciona-se a melancolia ao duplo papel encenado pelo ghost 

writer José Costa/Zsoze Kósta, entre ser e não ser o autor de textos e pela eterna sensação de 

estrangeiro que se instala no seu viver no Rio de Janeiro ou em Budapeste. Por último, em 
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Leite derramado, a melancolia se expressa no discurso desmemoriado do centenário Eulálio 

de Assumpção, à beira da morte, sem chances de recuperar o tempo e a mulher perdidos.  

Vale ressaltar que nos dois primeiros romances a melancolia ganha caráter exacerbado, 

por isso os personagens agem feito alucinados, vagando sem rumo como o anônimo de 

Estorvo ou sobrevivendo em um mundo criado, imaginado, diante da impossibilidade de 

aceitar o real, no caso de Benjamim Zambraia. José Costa e Eulálio, embora melancólicos, 

são dotados de um caráter destrutivo que lhes permite reverter a melancolia paralisante do 

sujeito cindido, por meio da ironia crítica em suas falas.  

A ausência de identidade ou sua perda pelos protagonistas, a melancolia, a história de 

memórias em ruínas, nas referidas obras, configuram a visão alegórica do vazio existencial do 

homem contemporâneo, pois nossas ruínas são análogas às do barroco e similares às 

incertezas do mundo moderno e representado na lírica de Baudelaire. Vive-se hoje sem 

utopias, sem rumos. O mundo se torna cada vez mais ilusório, mais virtual diante da 

supervalorização da imagem. 

No entanto, o movimento duplo da alegoria permite uma resposta que pode ser não só a 

atitude do melancólico apático, paralisante, mas também uma atitude avessa, em que se 

reorganizam os fragmentos e se recriam novas possibilidades de significação.  

Em As flores do mal, Charles Baudelaire emprega sua lírica de choque com a esgrima 

poética e alegórica contra o processo desagregador da modernidade parisiense. O poeta choca 

o leitor com sua lírica para despertar os parisienses de seu sono coletivo.  

Chico Buarque inicia sua carreira artística como um compositor engajado nas questões 

do país e revoluciona ao compor canções ambíguas, como “Cálice”, “Geni”, “Apesar de 

você”, que, de certa forma, o aproxima do poeta do mal por buscar novos caminhos diante das 

barreiras que lhe foram impostas. Driblou a censura usando pseudônimos e a linguagem da 

fresta para construir música de protesto, cujas letras viraram hinos contra a repressão militar. 

Nos seus romances, percebe-se o viés crítico do escritor na presença do humor satírico, 

construído pelo jogo da ironia, pelo procedimento alegórico do avesso de forma a representar 

o sentimento ambíguo de perda de valores do mundo contemporâneo. O escritor cria 

neologismos (“amarelastra”, “insaciedade”, “desaparição” etc), provoca situações absurdas e 

controversas para propor novos sentidos ao texto por meio da ironia e do sarcasmo da 

linguagem. O despropósito das atitudes do ghost writer Zsoze Kósta e do velho Eulálio – um 

assumindo a impostura e outro sonhando ainda em casar e ter filhos –, beira o ridículo e 

provoca o riso no leitor e, de certa forma, desconstrói falsas verdades e propõe novas 

possibilidades. Portanto, tais personagens representam o melancólico/alegórico que persegue 
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a ideia de reconstruir com os fragmentos, com os estilhaços de suas ruínas uma nova história. 

O jogo alegórico na obra de Chico Buarque compreende um jogo com a morte que se 

transforma em impulso de vida, isto é, a noção de fim e de começo é dissolvida, perde o 

sentido e é substituída pela ideia de metamorfose constante.  

A escrita labiríntica configurada na obra buarquiana representa ironicamente as 

contradições do mundo moderno, opondo-se à forma antiga e tradicional do autor onisciente e 

da clareza do sentido. Ao contrário, a escrita moderna é uma forma de recriação da visão de 

mundo de uma cultura, de uma época. Dessa forma, é insustentável a ilusão de uma vida 

linear e segura. Na verdade, a fragmentação faz parte do homem. A consciência disso veio 

com a Modernidade e se acirrou na contemporaneidade: o ser humano não é único, mas uma 

complexidade de narrativas que se mesclam e se confundem o tempo todo. Portanto, uma 

história linear não serve à representação da multiplicidade da vida moderna. A escritura de 

Chico Buarque se aproxima da experiência da modernidade, do ser cindido e desvela o desejo 

de aproximar vida e obra. A fragmentação da escrita buarquiana expõe o leitor a uma situação 

textual análoga à sua vida cotidiana, porém de forma avessa, distorcida pelo recurso da ironia, 

de tal forma que permite a reflexão crítica do leitor. 

O poeta Charles Baudelaire e o escritor Chico Buarque são seres metropolitanos 

espoliados na escrita em suas experiências angustiantes. Respeitadas as diferenças de vida, 

tempo e situação econômica de cada um, ambos expressam em suas criações artísticas – a 

poética do choque baudelairiana e a prosa desconstrutiva buarquiana -  a visão crítica, atenta e 

alegórica da cidade. O poeta francês e o escritor brasileiro são artífices do alegórico. 

Trabalham “a ideia até a exaustão sobre a coisa observada ou o objeto ou a própria ideia até 

escondê-la nas camadas mais subterrâneas do texto. O enigma é o segredo da alegoria” 

(NUNES, 2011, p. 116). Cabe ao leitor a revelação desse segredo. 

Segundo a epistemologia benjaminiana, a estrutura da ideia é “monadológica” e se 

manifesta como um todo em cada obra individual. O filósofo deixou claro o seu método em 

“Sobre o conceito de História”, tese XVII: “na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a 

época e na época  a totalidade do processo histórico.” (BENJAMIN, 1994, p. 231). Buscou-se 

observar o pormenor para se alcançar o todo. No entanto, esse pormenor permanece como 

rastro de um pensamento em movimento. Será sempre “uma ilusão enganosa tentar 

estabelecer uma imagem acabada da filosofia” benjaminiana. (CASTRO, 2011, p. 13). 

A experiência adquirida com o desenvolvimento desta tese permite um olhar penetrante 

nas virtualidades oferecidas pelos autores pesquisados durante seu desenvolvimento. Fica a 

certeza de que, mediante os textos aqui analisados e discutidos, se confirma a hipótese deste 
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estudo, especialmente no que se refere ao nexo existente entre o conceito da alegoria 

benjaminiana com a caracterização dos sujeitos buarquianos,  no sentido da subjetividade em 

ruínas, do sujeito, da família, da memória e da escrita. 

Com o acervo investigado e as reflexões que foram obtidas ao longo do trabalho, busca-

se contribuir para o estudo da obra de Chico Buarque, como um dos autores importantes da 

cena cultural brasileira na atualidade.  
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ANEXO 1 – QUADRO MELENCOLIA I (1514), de Albrecht Dürer 
 

 
 

 
 
 

Albrecht Dürer (1471 – 1528) é considerado o artista do Renascimento mais famoso da 
Alemanha. Em 1514, criou uma gravura denominada “melancolia” que contém seu quadrado 
mágico, o primeiro publicado na Europa. A imagem do anjo foi marcante para a construção da 
ideia de melancolia de Walter Benjamin. 

A obra alude a um dos quatro “humores” clássicos que influiriam no corpo humano e 
sua conduta (sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico). 

Durante o Renascimento a figura do melancólico se associou à genialidade e à 
criatividade artística. O caráter melancólico era conhecido também como bílis negara (mau 
gênio) e é refletido no rosto escuro (negro) do “anjo”. 
A balança, o relógio de areia e as sinetas presentes são símbolos do deus Saturno, deus 
vinculado à velhice e à morte. 
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ANEXO  II – ANGELUS NOVUS: PAUL KLEE 
 

  O ANJO DA HISTÓRIA: BENJAMIN 
 
 
 

 
 

“Minhas asas estão prontas para voo, 
Se pudesse, eu retrocederia 
Pois eu seria menos feliz 

Se permanecesse imerso no tempo vivo”. 
(Gerhard Scholem, Saudação do anjo)  
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ANEXO III – ROMANCES 
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