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RESUMO 
 
 

Entre os anos de 1990 e 2009, Chico Buarque, músico e escritor, além de 
Budapeste (2003), publicou mais três romances; no cenário literário, firma-se como 
romancista e autor de referência na cultura brasileira. O presente trabalho pretende 
ler a obra Budapeste, discutindo a realização deste romance, tanto em relação à 
natureza formal quanto à constituição temática. No horizonte da reflexão proposta, 
busca-se pensar qual o lugar de Chico Buarque na construção do romance brasileiro 
no princípio do século XXI. Para tanto, serão abordados, por vezes ainda 
tangencialmente, os seguintes temas: a) a intertextualidade da obra com o conto 
Pierre Menard, Autor do Quixote (BORGES, 1999); b) a utilização de técnicas de 
vanguarda na fragmentação das instâncias narrativas; c) a autoficção do narrador e 
o embaralhamento do estatuto da ficção; d) a operação de escrita conhecida como 
mise en abyme (DÄLLENBACH, 1977); e) por fim, a escrita poética e o real como 
efeito de leitura. Ressaltamos que o conceito de autoficção faz parte da economia 
específica da narrativa contemporânea, vincula-se à cultura do narcisismo da 
sociedade midiática; mas, também deve ser tomado numa linha de continuidade 
com a crítica estruturalista do sujeito e com a crítica filosófica da representação. 
Assim, concentrando-se na leitura da trama ficcional de Budapeste, foi possível 
desdobrar as noções de sujeito e de autoria e a questão do “fim do autor” em sua 
dupla acepção, como término e como finalidade (BARTHES, 1968; FOUCAULT, 
1969; BRANCO, 2011). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autoria, Budapeste, Chico Buarque. 
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ABSTRACT 
 
 

Between 1990 and 2009, Chico Buarque, musician and writer, beyond Budapeste 
(2003), published three more novels; in the literary view, establishes himself as a 
novelist and author of reference in the Brazilian culture. This work intends to read the 
book Budapeste, discussing the realization of this novel, both in relation to the formal 
nature as subject to the constitution. On the horizon of reflection proposed, we try to 
think what the place of Chico Buarque in the construction of the Brazilian novel at the 
beginning of the XXI century. So it must be addressed, sometimes even tangentially, 
the following topics: a) the intertextuality of the work with the short story Pierre 
Menard, Autor do Quixote (BORGES, 1999); b) the use of cutting edge techniques in 
the fragmentation of narrative instances; c) self-fiction the narrator and the shuffling 
of the status of fiction; d) the operation of writing known as mise en abyme 
(DÄLLENBACH, 1977); e) finally, poetic writing and the real effect as reading. We 
emphasize that the concept of autofiction specific part of the economy of 
contemporary narrative, linked to the culture of narcissism of the media society, but 
should also be taken in a continuous line with the structuralist critique of the subject 
and the philosophical critique of representation. Thus, focusing on reading fictional 
plot of Budapeste, it was possible to split the notions of subject and authorship and 
the question of the “end of the author” in its double meaning, such as termination and 
purpose (BARTHES, 1968; FOUCAULT, 1969; BRANCO, 2011). 
 
 
KEYWORDS: Authorship, Budapeste, Chico Buarque. 
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Escreviver Budapeste 

“Devia ser proibido debochar de quem se aventura” (BUARQUE, 2003, p. 5) em ler 

um romance. A leitura, uma “tarefa séria” (BLANCHOT apud BRANCO, 2011, p. 14), 

de algum modo, é sempre uma aventura; neste caso, redobrada, porque traz 

consigo sua contraparte, a escrita sobre escrita. Escrever sobre Budapeste (2003), 

livro que já em si contém sobrescrituras foi, sim, uma aventura (séria), que me fez 

mais do que refletir sobre a narrativa, me fez vivê-la em sua complexidade. 

Em 2003, já com sede de alguma leitura nova, após concluir o curso de Letras na 

Universidade Federal de Rondônia – Unir –, iniciado em 1999, ano da publicação 

das Obras Completas de J. L. Borges pela Editora Globo no Brasil, Estrela, esposa, 

me deu a água: “A capa furta-cor, eu não entendia a cor daquela capa, o título 

Budapest, eu não entendia o nome Zsoze Kósta ali impresso” (BUARQUE, 2003, p. 

167). A água, o presente, era o romance Budapeste (2003), de Chico Buarque, 

recém-lançado. 

“Então coloquei meus óculos, abri o livro e comecei: Devia ser proibido debochar de 

quem se aventura... Devagar [divagar], Kósta, mais devagar [mais divagar], e as 

primeiras páginas foram duras [Duras] de vencer” (BUARQUE, 2003, p. 173). Mas 

quando aprendi a tomar familiaridade com o eu do livro, minha leitura fluiu. E 

perambulei com José Costa – narrador, autor, leitor e protagonista do romance – 

pelas ruas do Rio de Janeiro e pelas ruas de Budapeste. Experimentamos alegrias e 

frustrações juntos. “Era como ler uma vida paralela à minha [...]. Por ser preciso o 

relato e límpido o estilo, eu não hesitava em narrar passo a passo a existência 

tortuosa daquele eu” (BUARQUE, 2003, p. 173). 

A partir daí, escrever sobre ele/eu1 passou a ser uma questão de vida. E tudo ia bem 

até me deparar, no romance, com A morte do autor (BARTHES, 1968), com o 

hipertexto, com J. L. Borges e o livro infinito, com o labirinto e a mise en abyme, com 

a autoficção do narrador e o embaralhamento do estatuto da ficção, com a escrita 

poética e o real como efeito de leitura, com a fragmentação de instâncias narrativas, 

                                                           
1
 Na escritura, o eu do escritor transforma-se em ele, conforme Blanchot (2011). Na leitura, o ele do 

autor torna-se o eu (um eu a perder-se) do leitor? 



11 

 

com a “parede de palavras húngaras” (BUARQUE, 2003, p. 8), a ficção-poesia, e me 

perdi. 

No afã de registrar essa experiência de leitor, eu me impus a tarefa de romper a 

muralha de letras e deslindar a escrita de Chico Buarque/José Costa. E procurava 

uma “brecha que me permitiria destrinchar todo o vocabulário” (BUARQUE, 2003, p. 

8). E pousava os dedos no teclado e as mãos na obra de arte no afã de registrar 

essa experiência de leitor. “Mas esse meu texto estava viciado, patinava, não 

evoluía” (BUARQUE, 2003, p. 30), esbarrava no tapume magiar, a camada poética 

do romance, que não tem começo nem fim, uma imagem inteira. “Aos meus ouvidos 

o húngaro poderia ser mesmo uma língua sem emendas, não constituída de 

palavras, mas que se desse a conhecer só por inteiro” (BUARQUE, 2003, p. 8). Sem 

a mínima noção do aspecto, da estrutura, do corpo dessa escritura, eu pedia 

socorro. “Era impossível destacar uma palavra da outra, seria como pretender cortar 

um rio à faca” (BUARQUE, 2003, p. 8). 

Ocorreu-me que, como o húngaro, o romance Budapeste (2003) poderia ser uma 

narrativa sem emendas, não constituído de frases, diálogos, parágrafos, prosa,  mas 

que se desse a conhecer só por inteiro, como um poema: 

Por conseguinte, cumpre exprimir de outro modo o que procuramos: será 
que a própria linguagem não se torna, na literatura, imagem inteira, não 
uma linguagem que conteria imagens ou colocaria a realidade em figura, 
mas que seria a sua própria imagem, imagem da linguagem – e não uma 
linguagem figurada – ou ainda linguagem imaginária, linguagem que 
ninguém fala, ou seja, que se fala a partir de sua própria ausência, tal como 
a imagem aparece sobre a ausência da coisa, linguagem que se dirige 
também à sombra dos acontecimentos, não à sua realidade, e pelo fato de 
que as palavras que os exprimem não são signos mas imagens, imagens de 
palavras e palavras onde as coisas se fazem imagens? (BLANCHOT, 1987, 
p. 25). 

Circundando a imagem, o muro húngaro, à procura de uma abertura que me 

permitisse entrar, “eu sabia que entrar em Budapeste não seria fácil” (BUARQUE, 

2003, p. 47), as minhas forças se esgotaram. “Foi quando apareceu aquela que [...] 

me ensinou a escrever de trás para diante” (BUARQUE, 2003, p. 40), uma 

professora de malucos, aficionados em literatura, Cynthia, orientadora, a Kriska do 

José Costa. Já no curso O projeto de pesquisa em literatura, oferecido pela Unir em 

2011, ano de meu ingresso no Mestrado em Estudos Literários do Departamento de 

Línguas Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia, fomos apresentados. 
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Como Teresa, ela me deu a mão. Navegamos juntos a Costa desse mar. Após dois 

anos embatucado, senti que tinha a história (a dissertação) na ponta da língua. 

É assim: o inicio é O FIM (escrita de trás para diante?). Explico melhor: o tema-título 

O FIM DO AUTOR EM BUDAPESTE foi desmembrado em três partes. A primeira, O 

FIM, analisa a questão cultural e filosófica da crise do sujeito, que repercute no 

romance, e visita, por fragmentos, viagem ao passado, a obra (canções, teatro, 

literatura) de Chico Buarque, lançando luz sobre questões, e recorrências, temáticas 

e formais de sua escritura; a segunda, DO AUTOR, revê a noção de autoria, 

elemento estruturador da narrativa, a partir de Barthes (1968) e Foucault (1969) com 

a complexa tese do apagamento do autor; a terceira, EM BUDAPESTE, adentra, a 

partir do romance, o universo literário do escritor Chico Buarque em sua capacidade 

de criar mundos, de dar à linguagem um estatuto de personagem a contracenar com 

as outras figuras, de compor uma ficção com e-feitos poéticos. 

Enfim, o início foi assim: um presente que me fez visitar o passado na direção do 

futuro, na direção da escritura. Aprendi com Marguerite Duras: “Escrever, essa foi a 

única coisa que habitou minha vida e a encantou. Eu o fiz. A escrita não me 

abandonou nunca” (DURAS, 1994, p. 15). Nem a mim. Nem a José Costa – sujeito 

invadido pela linguagem, que parece compartir da “confissão” de Duras, como nós. 

A leitura, assim como a escrita, também não me abandonou. Passo a escreviver 

Budapeste: “Agora eu lia o livro ao mesmo tempo que o livro acontecia [...]. 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. 174). 
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Crise do sujeito 

Por volta dos mil e novecentos, num período que se estende por mais de meio 

século, a “desumanidade” provocou duas grandes guerras. Esse momento é 

marcado pela experiência prática do sujeito com a morte. O clima de época afinava-

se com o fim. Criou-se aí um espaço proeminente para a instalação da crise. 

Esse período coincide com o desenvolvimento das ciências humanas, nas quais o 

homem passa a ser também objeto, ou seja, passa da condição de observador para 

a condição de observado. Assim, a tensão se estabelece. Para esclarecê-la, as 

análises mais abrangentes a esse respeito recorrem aos conceitos de identidade, 

alteridade, máscara, representação, simulacro, duplo e, ainda, experiência. Em 

linhas gerais, essas são as nomenclaturas com as quais os estudiosos costumam se 

servir do conhecimento acerca do conflito, que se instaura também na arte, sobre os 

modos de objetivação e subjetivação do sujeito, ponto crucial do problema, origem 

do fim. 

Uma vez que a crise está instaurada, a sua abordagem, que já dava o ar da sua 

“desgraça” em discursos precedentes, passa a ser recorrente em campos distintos 

do conhecimento: crise do sujeito (Friedrich Nietzsche), crise da história (marxismo), 

crise da consciência (Sigmund Freud), crise da narrativa (Walter Benjamim), crise do 

verso (Mallarmé), crise do autor (Roland Barthes e Michel Foucault) e, por fim, crise 

da crise (pós-modernidade). Para Luiz Costa Lima, “representação e sujeito se 

tornam objetos de consumo de massa [...]. Não é ocasional que muitos vejam no 

desprezo ou descaso pelo sujeito um indicador da ‘pós-modernidade’” (COSTA 

LIMA, 2000, p. 75). 

Uma das noções mais afetadas pela crise do sujeito é a de escrita. Desde seu 

surgimento, a escrita molda a noção de sujeito. Durante muito tempo, ela esteve 

relacionada ao desempenho do indivíduo na sua capacidade de representar-se. A 

cultura burguesa da Ilustração não fez mais do que legitimar a divulgação da 

subjetividade através do texto. As confissões dos autores demarcaram os limites da 

leitura na decifração do que se relacionava com a vida, com a história, dando pouco 

ou nenhum lugar à invenção. 
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A ideia muito corrente da escrita como o espaço em que se despe o espírito atrela o 

texto às revelações e ao “querer dizer” de um indivíduo. Nesse sentido, lê-se para 

desvendar a ideia contida num corpo e não o signo como unidade de linguagem. No 

entanto, “a escrita transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue” 

(FOUCAULT, 2004, p. 152). A escritura captura um traço do sujeito, e demarca 

apenas as marcas da sua passagem.  

E é justamente através da força (e do sangue) que a ideia de sujeito foi combatida 

dentro do contexto do poder. Segundo Foucault (2001), os discursos transgressores 

eram uma ameaça e, por isso, passíveis de punição. A repercussão do sagrado e do 

profano, do lícito e do ilícito, divulgados por alguém que, sob pena de morte, tinha de 

manter-se na obscuridade, atinge o “agente” (autor) e o “paciente” (leitor) da 

escritura, que não podem suportar o anonimato literário. 

Roland Barthes (2012) aquiesce essa tese do apagamento do autor e do surgimento 

do leitor e da obra. A ausência de um vai convocar a presença dos outros. Autor e 

leitor vão se revezar na produção e explicação do texto, aos quais se sobrepõe esse 

terceiro elemento, a obra, a linguagem, matéria exclusiva da literatura no modelo de 

Roland Barthes. 

Como não há o mundo sem o sujeito que o percebe, concentra-se nessa figura o 

itinerário que conduz ao campo da certeza e da incerteza da existência. René 

Descartes deu ao sujeito uma consciência de si balizada no pensamento: “Penso, 

logo existo”. Essa categoria cartesiana de sujeito contempla a teológica, pois 

Descartes não contraria a religião na formulação do seu cogito. O processo movido 

contra Galileu Galilei pelos teólogos estimulava o pensamento do filósofo a agir 

conforme as leis que eles estabeleceram. 

René Descartes cria, então, um método guiado pela busca da verdade através da 

razão, pois, de acordo com seu discurso, “a capacidade de bem julgar, e distinguir o 

verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama o bom senso ou a razão, é 

naturalmente igual em todos os homens.” (DESCARTES, 2011, p. 37). A filosofia 

cartesiana inaugura o pensamento moderno. O que chamamos “racionalismo” 

encontra em Descartes a expressão máxima. O indivíduo, dotado de certeza e 

capaz de guiar seu pensamento, ao invés de ser por ele guiado, tem amparo nesse 
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filósofo. Nietzsche, no entanto, opera uma desconstrução do modelo de pensamento 

do cogito. À pergunta “O que me dá o direito de falar de um eu, e em fim de um eu 

como causa de pensamentos?” (NIETZSCHE, 2000, p. 40), ele responde que o 

pensamento vem quando quer. 

Para Nietzsche, a relação entre o sujeito e o predicado do silogismo cartesiano é 

falsa: “não existe ser por trás do fazer, do atuar, do devir; o agente é uma ficção 

acrescentada à ação – e a ação é tudo” (NIETZSCHE, 2000, p. 40). O atuante aí é 

autuado pelo acontecimento, pois um não determina o outro. A unidade da pessoa, 

por oposição à fragmentação, é o artifício ficcional de construção de um sentido 

unívoco, de uma onisciência alienadora: 

O sujeito foi até o momento o mais sólido artigo de fé sobre a terra, talvez 
por haver possibilitado à grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos 
de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia de interpretar 
a fraqueza como liberdade, e seu ser assim como mérito (NIETZSCHE, 
2004, p. 36). 

Com o surgimento das ciências humanas, paradoxalmente, agrava-se a posição da 

categoria do sujeito solar, pois, para o Foucault d’As palavras e as coisas, o 

“homem, com sua complexidade, não pode ser objeto de ciência” (2000, p. 384). A 

suplantação das ciências físicas, biológicas e matemáticas como integrantes de um 

conhecimento mais sólido, portanto, mais objetivo e fixo, em relação à ciência do 

homem: líquida, subjetiva e instável, indica o quanto há de mobilidade nesse campo 

e de dificuldade de estabelecer limites entre objetos e métodos próprios da 

psicologia, da sociologia, do estudo das literaturas e dos mitos, conforme Foucault 

(2000), pois suas fronteiras se entrecruzam.  

O sujeito das ciências humanas parece querer escapar à condição de objeto. Sua 

individualidade é ao mesmo tempo múltipla. O recorte de uma parte do indivíduo 

fatalmente traz na fatia um bocado da outra. O agenciamento da noção de sujeito 

fraturado, cujas partes se interligam, inclusive, no outro, sociologicamente, 

estabelece o princípio da alteridade em detrimento do da identidade. 

De acordo com Foucault, há um lugar privilegiado nesse campo, que é justamente o 

da psicanálise, pois ela faz falar o inconsciente através do consciente. “Assim, ela 

avança nessa região fundamental onde se travam as relações entre a representação 
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e a finitude” (FOUCAULT, 2000, p. 391). Na mitologia freudiana, o ser está no centro 

do observar, ao mesmo tempo em que analisa é analisado, olha é olhado, pois o 

pensamento se pensa, e o sujeito é o que está para além da aparência: 

O homem, para as ciências humanas, não é esse ser vivo que tem uma 
forma bem particular (uma fisiologia bastante especial e uma anatomia 
quase única); é esse ser vivo que, do interior da vida a qual pertence 
inteiramente e pela qual é atravessado em todo o seu ser, constitui 
representações, estranha capacidade de representar justamente a vida 
(FOUCAULT, 2000, p. 369). 

Estranha capacidade de representar justamente a morte, pois, no espaço em que 

está inscrito o escritor, o espaço da linguagem, as suas “certezas” também são 

postas em xeque. Nesse palco, o seu ser começa a diluir-se. O autor perde seu 

primeiro traço: ator. Os papéis sociais móveis roteirizados pela profissão, pela 

classe, pela posição étnica, ética e etária do sujeito desdobram-no no seu simulacro. 

O uno adquire a competência do duplo, do triplo, do “quadrúpede”, assumindo, o ser, 

caráter de anagramática rês. E o animal que coabita esta terra tem de fingir o tempo 

todo ser ele mesmo, quando já não mais se reconhece, uma vez que sua identidade 

está esvaziada e móvel. Foucault elimina o sujeito até mesmo no título da sua obra 

As palavras e as coisas (2000), como na beira do mar, um rosto de areia some, 

quando a onda o devora.  

No espaço da literatura, desde o Lance de dados (1897), essa revolução não cessa. 

Mallarmé, segundo Barthes, provocou certamente um remanejamento nas posições 

dos elementos que compõem o sistema literário: autor, obra e leitor. Entre esses, a 

obra, entendida como a linguagem, é o que importa: a obra se desdobra: “Uma 

mesma linguagem tende a circular por toda a literatura, e até por detrás dessa 

própria linguagem; o livro é assim tomado pelo avesso por aquele que o faz; não há 

mais poetas nem romancistas: há apenas uma escritura” (BARTHES, 2009, p. 210). 

 

Artista: poeta, romancista, escritor 

Nesse cenário de crise (crise do sujeito, crise da narrativa, crise da poesia, crise do 

autor, crise da crise) surge, pelas mãos do artista Chico Buarque, uma obra literária 

decantando esses conflitos contemporâneos. Artista é uma boa palavra para se 
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referir a Chico Buarque aqui, por uma razão de nomenclatura abrangente como seu 

referente, pois romancista é um reducionismo, bem como cantor, compositor ou 

músico. O gesto recorrente de reproduzir a “propalada autodefinição de Chico, 

extraída de Noite dos mascarados, segundo Adélia Bezerra de Meneses, como 

‘seresteiro, poeta e cantor’, não é mais suficiente” (MENESES, 2000, p. 17). 

O acréscimo à lista dos outros inúmeros ofícios que se seguiram, pelo contrário, 

seria uma elevação que também não convém, pois pode desviar o olhar mais para a 

pessoa e menos para a obra, objeto que me interessa mais diretamente, sem, 

porém, me descurar por completo do seu criador, cuja polivalência tem mais a ver 

com a arte de um modo amplo que com um de seus ramos. Então, intuo um atrito 

entre contar e cantar (narração e lirismo) na escritura de Chico Buarque: prosa 

versus verso? O hibridismo, a assimilação de um gênero pelo outro, e as demais 

questões temáticas e formais que teremos oportunidade de comentar, convidam sua 

obra a participar, por injunção de época, do panorama apocalíptico das últimas 

décadas que professa o fim de tudo (Barthes e Foucault puseram lenha nessa 

chama). 

Além disso, como se pode deduzir dos sentidos que o fim abriga, intento esclarecer 

a posição do autor Chico Buarque no panorama da literatura contemporânea a partir 

de fragmentos de sua obra completa (canções, teatro, literatura). A análise aí não é 

exaustiva, exceto em Budapeste (2003), no qual ajustamos o foco a fim de iluminar 

alguns aspectos da escritura de Chico Buarque, o valor, a finalidade, aliada à 

percepção da linguagem como heroína e algoz do sujeito da trama ficcional do 

romance. 

 

A BORDO DO CHICO BUARQUE 

A poesia-ficção A bordo do Rui Barbosa (1981) inspira o nome desta seção. 

Ilustrada por Vallandro Keating, um colega de Chico Buarque da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU), só seria transformada em livro em 1981, mas sua 
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escritura remonta a 1963 ou a 19642. Trata-se de uma carta escrita pelo capitão do 

barco Rui Barbosa, único letrado a bordo (ghost-writer do marinheiro João?), a 

pedido do apaixonado João. Por não saber escrever, João dita o bilhete destinado à 

mulata Conceição, que não sabia ler: “Num xergo bem” (BUARQUE, 1981, apud 

chicobuarque.com s/p). Ela só tomará conhecimento do amor, da saudade, da 

promessa, do segredo de João: “Conceição/ Eu ti amo muito/ Eu tenho muita 

sodade/ E vorto assim que pudé” (BUARQUE, 1981, apud chicobuarque.com s/p), 

através da patroa, “Que enxergava muito bem/ Mesmo a olho nu” (BUARQUE, 1981, 

apud chicobuarque.com s/p), que faz o papel de ledora da história e deslinda o 

mistério. 

O tema da palavra: 

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 se 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 um 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, 1989, n.p.). 

                                                           
2
 Em artigo do jornal O Globo, de 18/06/2004, A literatura como um filme, de Daniela Name, 

disponível em chicobuarque.com, através da afirmação do próprio Chico Buarque, lê-se que "O 
poema é de 63 ou de 64. Anos que nós dois dedicamos a não estudar Arquitetura. Ele era o malandro 
e eu era o carioca. Fazíamos bossa-nova nos porões da FAU, Ele de violão e eu de letrista. Lembro 
que o malandro usava umas calças sem bolso e, como homem não podia andar de bolsa, ele vivia 
cheio duns papéis na mão. Quinze anos depois o Vallandro me aparece com esse poema bem 
amassado. Custei a me reconhecer". 
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Palavra de escrever, palavra de ler, palavra de delirar a linguagem. O curioso é que 

esse tema, abordado de modo metalinguístico, já habita o universo criativo do 

escritor Chico Buarque desde o poema A bordo do Rui Barbosa (1963). Essa 

vocação, como vimos, é ratificada na canção Uma palavra (uma?), do disco Chico 

Buarque, de 1989, relançada no disco homônimo de 1995. Quarenta anos depois do 

poema, 2003, de maneira mais elaborada, vemos a planta desse projeto, Budapeste, 

sendo edificada em forma de romance. Mas esse é um salto muito grande. É preciso 

ver o que aconteceu ao longo desse caminho. 

Desde o início, Chico Buarque transita pela literatura de ponta a ponta: no gênero 

dramático, escreveu quatro peças: Roda viva (1967), Calabar (1973), Gota d’água 

(1975 – com Paulo Pontes) e Ópera do malandro (1978); no lírico, compôs centenas 

de canções que integram cerca de quarenta álbuns, entre discos autorais, 

coletâneas e discos de outros cantores dedicados a suas músicas, cujas letras, para 

nossos fins, são lidas-ouvidas poeticamente, daí o lirismo que, arbitrariamente, lhe 

infligimos; e, no gênero narrativo, começou com o conto Ulisses, que aparece no 

primeiro livro, A banda (1966), um songbook que contém também uma crônica de 

Carlos Drummond de Andrade, letras, partituras e texto de abertura do próprio 

Chico: 

Correndo atrás da poesia, espero pelos meus 25 anos. Creio porém que por 
hoje, as "inconveniências da aurora" são superadas nos versos do samba 
pela espontaneidade da linguagem popular, que não tem idade. É essa a 
linguagem que procuro roubar para exprimir uma visão objetiva, quase 
cinematográfica, do mundo que me cerca. Na intenção de coligir tudo aquilo 
que tenho feito, ao lado dos versos e das partes musicais, um conto foi 
publicado. Como talvez se publicasse a planta da casa que eu projetaria, 
caso me formasse arquiteto. Ou o desenho de uma rosa, se eu porventura 
entendesse de flores. Mas a música absorveu-me de tal forma que chego a 
crer que as pontes que eu construir ruirão na manhã seguinte. Mas hão de 
ruir em ritmo dançante. Como a receita para gripe, se eu ousasse ser 
doutor; certamente teimaria em redigi-las em redondilhas. Da mesma 
maneira, creio que o conto aqui publicado, embora represente o primeiro 
passo para um caminho incerto, não desafina com meu samba. E este livro 
é bem meu samba (não samba-ritmo – mas samba no seu sentido mais 
largo). O samba que uma criança andou cantarolando. E que um pedreiro 
pendurado num andaime, mesmo assim achou de assobiar. Ora, quando é 
que a criança e o pedreiro vão saber deste livro? Não sei; o livro é deles 
(BUARQUE, 1966, n.p.). 

Embora a produção de Chico Buarque seja extensa e diversificada, eis um projeto 

de criação que merece destaque pela coerência com que seu autor o concretizou ao 

longo de sua carreira, quase sempre igual a si mesma, criando uma obra que 
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apresenta unidade dentro da heterogeneidade: “As dificuldades de quem pretende 

se aproximar dela [da obra] começam por aí: como puxar o fio que a atravessa do 

início ao fim sem desdenhar suas complexidades, suas modulações, suas sutilezas, 

suas variações no tempo?”, pergunta-se Fernando de Barros e Silva (2004, p. 8). 

A música, como sabemos, foi mais do que sua sobrevivência, foi sua vivência: “a 

música absorveu-me”. A opção pelo verso, pelo canto (lirismo), num primeiro 

momento, ocupa o centro da criação de Chico Buarque: “Como a receita para gripe, 

se eu ousasse ser doutor; certamente teimaria em redigi-las em redondilhas”. No 

entanto, o conto Ulisses, “primeiro passo para um caminho [certo]”, antecipa um 

flerte com a prosa que, mais tarde, configura-se em romance: “planta da casa que 

eu projetaria, caso me formasse arquiteto. Ou o desenho de uma rosa, se eu 

porventura entendesse de flores”. O arquiteto e o florista, em “ritmo dançante”, 

seguiram o artista em sua corrida “atrás da [literatura]”. 

Retomando o fio do novelo, no gênero narrativo, além do conto Ulisses, escreveu a 

Fazenda modelo – novela pecuária (1974), as poesias-ficções Chapeuzinho amarelo 

(1979) e A bordo do Rui Barbosa (1981), seguindo a cronologia das publicações, e 

os romances Estorvo (1991), Benjamim (1995), Budapeste (2003) e Leite derramado 

(2009). 

Nesses escritos, em alguns com mais evidência, percebemos as influências que 

forjaram o universo criativo do escritor Chico Buarque. Já no título (Chapeuzinho 

amarelo/Chapeuzinho vermelho), e também no conteúdo (Fazenda modelo/A 

revolução dos bichos), identificamos as linguagens que o autor procurou “roubar” 

(“Chame, chame, chame lá/ Chame, chame o ladrão, chame o ladrão”) para exprimir 

sua visão, quase cinematográfica, do mundo que o cerca, que o liberta. 

Chamou o ladrão e se transfigurou: um ladrão de palavras. Nesse caso, a 

transformação resultou numa quadrilha3: Leonel Paiva e Julinho de Adelaide 

                                                           
3
 “Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa que amava Paulo/ Que amava Juca que amava 

Dora que amava/ Carlos que amava Dora/ Que amava Rita que amava Dito que amava Rita que 
amava Dito que amava Rita que amava/ Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto que 
amava/ a filha que amava Carlos que amava Dora que amava toda a quadrilha” (Flor da idade, 1973). 
Esse trecho de Flor da idade, uma paródia da Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, anotado 
aqui por força do link (quadrilha), reforça o argumento de que a intertextualidade é explorada por 
Chico Buarque. A citação é uma das variantes do apagamento do autor, pois o exercício criativo do 
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(heterônimos?) juntaram-se aos “chicos” para comporem (e cantar) Acorda amor, no 

LP Sinal fechado (1974), canção em que a imperativa recidiva “chame o ladrão” 

revela e denuncia, pelo antônimo, todo um contexto de época. 

A transgressão do código, no entanto, é uma troca, um pagamento pelo bem 

máximo surrupiado desta sociedade: 

Só há uma coisa que o escritor tem possibilidade de tirar desta sociedade: 
sua linguagem; mas antes de destruí-la, é preciso lhe “roubá-la”; é esse 
“roubo” que define, exatamente, parece-me, as novas vias de transgressão 
que o discurso intelectual e o discurso literário tomam ao mesmo tempo e 
segundo um modo de troca incessante (BARTHES, 2004, p. 77). 

Seguindo essa linha de “latrocínio”, a Chapeuzinho amarelo, por exemplo, foi furtada 

dos irmãos Grimm, ou de Charles Perrault, o primeiro a registrar uma versão 

impressa do conto de fadas em que uma menina, ao atravessar uma floresta, 

depara-se com um lobo que lhe arma uma trapaça para devorá-la, na versão 

vermelha; na versão amarela, um lobo depara-se com uma menina que lhe arma 

uma trapaça para devorá-lo. Numa simples recombinação de sílabas: “LO BO LO 

BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO BO LO” (BUARQUE, 2011, 

n.p.), o lobo vira bolo, e os temores infantis viram graça, por via do objeto mágico de 

Chico Buarque – a linguagem. 

 

A revolução dos bichos da Fazenda modelo 

Nessa espécie de escritura de formação, os jogos intertextuais são mais explícitos, 

embora nem sempre assumidos, caso da Novela pecuária, cujo autor declara 

desconhecimento4, no momento de sua escrita, da versão inglesa orwelliana. No 

entanto, a contragosto de seu proprietário (“O autor não é exatamente nem o 

proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o 

                                                                                                                                                                                     
escritor circunscreve-se no ato de “mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas pelas 
outras”, conforme Barthes (2012). 
 
4
 Em entrevista ao Pasquim (1975), disponível no site de Chico Buarque, ele afirma: “Vi um negócio 

no Jornal do Brasil sobre o Orwell. Falava de “Animal Farm” e tinha a capa do livro. “Puta-que-pariu, 
Essa capa podia ser do meu livro.” O livro já estava pronto. Mas não li “Animal Farm”. Nem tinha 
ouvido falar”. 
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inventor deles” – FOUCAULT, 2001, p. 264), deparamo-nos com A revolução dos 

bichos na Fazenda modelo. 

Era assim: o que quiser que tenha, tinha. Tinha animal? Tinha. Fazenda? Tinha. 

Camaradas? Tinha. Também tinha temporal, barranco, às vezes lamaçal, o diabo. 

Depois revolução, lei, boi, porco, horizonte, pedra, pau, trigo, joio, cactus, raios, 

estrela cadente, incandescências. Enfim. 

Há, nesse trecho, uma intenção deliberada de, através da linguagem literária de 

Chico Buarque, apresentar elementos estruturais das duas obras: Fazenda modelo e 

A revolução dos bichos, no mesmo discurso, espécie de resumo imbricado. 

Reforçamos nossa posição, nesse caso, sobre a influência (ou confluência) de 

Orwell em Chico Buarque por via de intertextualidade, “uma noção que se infere, 

também ela, da morte do autor” (COMPAGNON, 2010, p. 51). 

Ratificamos, dessa maneira, a tendência de Chico Buarque, identificada 

primeiramente por Affonso Romano de Sant’Anna (1982), para reler textos de outros 

autores, principalmente no início de sua carreira como escritor, pois as investidas 

inaugurais de Chico Buarque “na literatura assinalam uma vocação para trabalhar no 

espaço da paráfrase”, assim como no espaço da paródia. 

Fazenda modelo parece ser uma adaptação, uma releitura de Animal farm, de 

George Orwell, publicada em 1945, cuja tradução, no Brasil, acolheu o nome de A 

revolução dos bichos. Ela se vale, como diz Ênio Silveira, “da alegoria ou do 

grotesco, do suprarreal ou do onírico para melhor comunicar suas dúvidas ou suas 

críticas a respeito de usos e costumes” (SILVEIRA apud BUARQUE, 1976, n.p.). No 

entanto, na Fazenda modelo (1976), a criatividade no nível da linguagem suplanta a 

trama, fazendo-a aproximar-se da poesia, da “proesia”, seguindo o conceito de 

Décio Pignatari (2005), quando se refere a essa fusão de gêneros praticada na pós-

modernidade. A crase entre prosa e poesia é notável já na abertura do livro, onde se 

“explica” De como era a fazenda: 

Era assim: o que quiser que tenha, tinha. Tinha arrebol? Tinha. Rouxinol? 
Tinha. Luar do sertão, palmeira imperial, girassol, tinha. Também tinha 
temporal, barranco, às vezes lamaçal, o diabo. Depois bananeira, até 
cachoeira, mutuca, boto, urubu, horizonte, pedra, pau, trigo, joio, cactos, 
raios, estrela cadente, incandescências. Enfim. (BUARQUE, 1976, p. 19), 
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Além da imagem poética em “raios, estrela cadente, incandescências”, há, também, 

aí, um “conteúdo” poético – rítmico (analogia sonora): o que quiser que tenha, tinha: 

tinha arrebol, rouxinol, girassol; paranomástico (analogia entre significantes): 

palmeira/imperial/temporal, bananeira/cachoeira, cactos/raios; metafórico (analogia 

entre significados): pedra, pau, trigo, joio5 – que se apresentam em forma de boa 

prosa.  

Aparentemente, os animais da fazenda encenam uma crítica sociopolítica que está 

para além da ficção. Se é que podemos dizer assim quando se trata de uma 

alegoria, em que o verdadeiro sentido das coisas fica bem camuflado, mas também 

sempre ao alcance do pensamento. No entanto, a leitura da novela conduzida dessa 

maneira apenas reforçará a propalada tese de reescrita da obra de George Orwell, 

cujas intenções foram lidas como crítica aos regimes totalitários. Já na epígrafe, 

lemos o versículo quatro do Deuteronômio: “Não porás mordaça ao boi enquanto 

debulha” (BUARQUE, 1976, p. 17). E, mais à frente: “éramos muitas cabeças mas 

ninguém sabia o resultado do último censo” (BUARQUE, 1976, p. 19). Donde se 

pode deduzir que a fazenda modela o Brasil daqueles anos de chumbo... 

Os textos de Orwell e Chico Buarque contam histórias de fazendas – Farm – nas 

quais um porco, Napoleão (A revolução dos bichos), e um boi, Juvenal (Fazenda 

modelo), lideram uma fauna bestializada. Em ambos, temos a exploração do animal 

pelo animal como temos, num mundo conhecido nosso, a exploração do homem 

pelo homem. A fauna alienada é forçada a acreditar na fantasiosa ideia de que todos 

os animais são iguais. No entanto, na lei de Orwell, “alguns animais são mais iguais 

do que os outros” (1996, p. 93).  

A animalização do homem e o antropomorfismo do animal, presentes nas duas 

obras, fazem com que essas alegorias sejam lidas como representação da 

realidade. O vínculo entre um mundo e outro é dado na estrutura mesma das 

narrativas: 

Doze vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais. Não havia dúvida, 
agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora 

                                                           
5
 A metáfora em pedra, pau refere-se, provavelmente, ao tratamento dispensado pelos militares às 

pessoas contrárias ao regime, e em trigo, joio, à censura, que separava a impureza, o joio, do 

“alimento saudável”, o trigo, que devia ser consumido pelos brasileiros. 
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olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de 
um porco para um homem outra vez; mas já se tornara impossível distinguir 
quem era homem, quem era porco. (ORWELL, 1996, p. 98) 

A revolução dos bichos, figurativamente, é avessa ao autoritarismo, ao domínio de 

um ser pelo outro em qualquer esfera, o que torna seu autor, George Orwell, um 

libertário. Chico Buarque, nessa fase, também está engajado no projeto de 

libertação e conscientização das classes oprimidas. Sua novela parece ser uma 

fábula daquele Brasil ditatorial. Chico Buarque usa toda a sua engenhosidade com 

as palavras para construir uma alegoria que remete à sua própria experiência 

pessoal (musical e poética) daqueles anos de ditadura, depois censura: pedra, pau, 

trigo, joio... 

A semelhança entre os livros começa pelos títulos. A tradução literal de Animal Farm 

seria algo como Fazenda Animal (ou Fazenda dos Animais), o que nos remete mais 

rapidamente ainda à Fazenda modelo, que é uma fazenda de animais. No Brasil, 

como sabemos, o livro de George Orwell se chamou A revolução dos bichos, que 

tem a ver com o assunto da obra, mas se distancia do cabeçalho original, como 

ocorreu também em Portugal, onde o livro foi batizado de O triunfo dos porcos. 

Não há dúvida, agora, quanto ao que sucede à fisionomia das obras. As criaturas de 

fora olham da Fazenda modelo para A revolução dos bichos, d’A revolução dos 

bichos para a Fazenda modelo e da Fazenda modelo para A revolução dos bichos 

outra vez; mas já se tornou impossível distinguir quem é Fazenda modelo, quem é A 

revolução dos bichos. 

Fazenda modelo, como vimos, é uma paráfrase que tem elementos da obra de 

origem, mas vai além quando o quesito seja a criatividade no uso da linguagem. 

Trata-se de uma prosa diferente, inclusive, da que o autor experimenta nos escritos 

de 1991 a 2003: Estorvo, Benjamim e Budapeste. Nesse período, escreve romances 

não muito convencionais, criando um estilo próprio: a técnica da descrição criativa 

prosaico-poética, desvinculada de crítica evidente a regimes de governo. A palavra 

de Chico Buarque passa a fabular fortemente a função intransitiva, com finalidade 

nela mesma, e a escritura dá um salto em direção à ilegibilidade da qual trata 

Roland Barthes n’O grão da voz (2004). Espécie de autocentrar-se literário em que a 

significação da obra passa a concentrar-se mais no universo ficcional e menos no 
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mundo real, pelo menos, até o aparecimento de Leite derramado (2009), no qual a 

história do país volta sutilmente a encenar-se. Mas estas são outras histórias e ficam 

para outra vez. 

 

CHICO: UM CHUTE NO LIRISMO 

Agora falando sério, a criação diversificada de Chico Buarque é exemplar para 

dialogar com a questão da crise dos gêneros, pois seu processo de construção se 

dá nos interstícios da poesia e da ficção. O elemento formal (teoria dos gêneros) é o 

único índice de catalogação sistemática que permite distribuir seus livros nas 

estantes correlatas. Sabemos que a questão não se reduz simplesmente à métrica, 

à rima, à estrofação e ao verso em contraste com o diálogo, a frase, o parágrafo e a 

prosa: as aparências enganam. Invariavelmente, esse tem sido o critério de 

classificação da obra de Chico Buarque. Teremos oportunidade de levantar outros 

aspectos da escritura desse autor, cujos traços coadunam com a nova narrativa 

contemporânea. 

Durante muito tempo, definiu-se poesia por oposição à prosa, considerando a 

primeira o mais alto grau de expressão e a segunda a sua degradação. Há, nesse 

terreno, um campo minado, pois a própria natureza indefinível da arte afeta 

fatalmente qualquer tentativa de reduzir a poesia a um conceito fechado. A 

dificuldade de definir objetivamente a poesia advém do fato de que, lançada a 

dúvida ao poeta, ele a responde poeticamente. Daí, uma resposta sempre imprecisa, 

indireta, subjetiva, como a própria poesia. A réplica, normalmente, ao invés de 

esclarecer o conceito, performa-o: a teoria do poeta, na maioria das vezes, é uma 

atuação da própria prática.  

Entretanto, a definição de Jorge Luis Borges, citado por Cristóvão Tezza, parece 

resolver a questão: “Poesia é a expressão do belo por meio de palavras habilmente 

entretecidas” (BORGES apud TEZZA, 2003, p. 57). Mas ele mesmo faz a ressalva: 

“Essa definição pode ser boa o suficiente para um dicionário ou um manual, mas 

todos sentimos ser bastante frágil.” (BORGES apud TEZZA, 2003, p. 57). Frágil a 

ponto de poder ser aplicada à prosa sem reserva alguma. 
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Na contemporaneidade, a diluição das fronteiras entre os campos, especialmente 

entre uma linguagem e outra, tornou-se frequente. Vemos infiltrar a linguagem 

criativa inclusive nos discursos científicos. Tezza, na seção em que apresenta A 

poesia segundo os poetas, dá-nos um panorama dos escritos que se situam Entre a 

prosa e a poesia (2003) e prefiguram a gênese dos gêneros. T. S. Eliot, por 

exemplo, diz: 

A poesia começa, ouso dizer, com um selvagem batendo um tambor numa 
selva, e ela retém essa essência de percussão e ritmo; hiperbolicamente se 
poderia dizer que o poeta é mais velho do que os outros seres humanos – 
mas eu não quero ser tentado a encerrar com essa espécie de alegoria. 
Tenho preferido insistir na variedade da poesia, uma variedade tão grande 
que todos os tipos não parecem ter nada em comum exceto o ritmo do 
verso no lugar do ritmo da prosa; e isso não nos diz muito sobre toda a 
poesia. A poesia não deve, é claro, ser definida pelos seus usos. (...) Ela 
pode operar revoluções na sensibilidade tais como são periodicamente 
necessárias; pode ajudar a quebrar os modos convencionais de percepção 
e avaliação que estão perpetuamente se formando, e fazer as pessoas 
verem o mundo renovado, ou alguma parte nova dele. Ela pode nos tornar, 
de tempos em tempos, um pouco mais conscientes dos sentimentos mais 
profundos e inefáveis que formam o substrato do nosso ser, no qual 
raramente penetramos, porque nossas vidas são na maior parte do tempo 
uma constante evasão de nós mesmos, e uma evasão do mundo visível e 
sensível. Mas dizer tudo isso é dizer o que você já sabe, se você sentiu a 
poesia e pensou sobre seus sentimentos. (...) Se, como James Thomson 
observou, “os lábios apenas cantam quando não podem beijar”, pode ser 
que os poetas apenas falem quando não podem cantar (ELIOT apud 
TEZZA, 2003, p. 58-59). 

A poesia, nesse sentido, é anterior e exterior à palavra; capaz de residir num som de 

selva ou numa sensação de espírito intraduzível pela linguagem corrente. A 

hipérbole pré-adâmica conferida ao poeta eleva sua atividade ao nível da criação, 

além de dar a ela uma antiguidade e valoração que a faz superar a prosa: “O fato é 

que a poesia simplesmente acontece de ser mais velha do que a prosa e assim 

cobriu uma distância maior. A literatura começou com a poesia, com a canção de um 

nômade que antecede os rabiscos de um colono.” (BRODSKY apud TEZZA, 2003, 

p. 59). Há que se destacar o valor do ritmo para a construção da poesia em 

oposição ao valor do mesmo para a prosa. Octavio Paz faz luz na questão: 

O ritmo não só é o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como 
não é difícil que seja anterior à própria fala. Em certo sentido pode-se dizer 
que a linguagem nasce do ritmo ou, pelo menos, que todo ritmo implica ou 
prefigura uma linguagem. Assim todas as expressões verbais são ritmo, 
sem exclusão das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. Como 
distinguir, então, prosa e poema? Deste modo: o ritmo se dá 
espontaneamente em toda forma verbal, mas só no poema se realiza 
plenamente. Sem ritmo, não há poema; só com o mesmo, não há prosa. O 
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ritmo é condição do poema, enquanto que é inessencial para a prosa (PAZ 
apud TEZZA, 2003, p. 60). 

O tambor, o ritmo, a canção, o canto, a prosa, o verso, que aparecem nesses 

autores, reconduzem-nos ao poeta brasileiro contemporâneo que fez um embrulho 

de tudo isso: Chico Buarque, cuja obra literária vem sendo construída numa linha 

muito tênue entre prosa e verso. Além de apresentar essa crise de gêneros no 

campo da literatura, a criação oscilante de Chico Buarque (teatro, música, literatura), 

também provoca tensões entre um ramo e outro da arte. 

 

Delirar a linguagem 

Quando faz música, Chico Buarque procura “desliteraturizar” a composição6. Então, 

quando faz prosa, deixa a música fora da conversa? Delirar a linguagem aqui quer 

significar “desmusicar” a linguagem? Não exatamente. Na prosa de Chico Buarque 

parece haver o desejo do impessoal, mas não o de manter muda a lira, como pode 

sugerir esse título. O traço pujante da poesia na prosa de Chico Buarque denuncia 

que há um poeta atrás das palavras. A canção Agora falando sério apresenta 

índices de que o artista está investido (invertido) na tarefa de delirar a linguagem em 

sua produção literária. Agora falando sério consta no quarto disco da carreira do 

cantor, lançado em 1970. Ali, precoce e profeticamente, Chico Buarque faz um 

questionamento da própria poética:  

Agora falando sério 
Eu queria não cantar 
A cantiga bonita 
Que se acredita 
Que o mal espanta 
Dou um chute no lirismo 
Um pega no cachorro 
E um tiro no sabiá 
Dou um fora no violino 
Faço a mala e corro 
Pra não ver a banda passar 

Agora falando sério 
Eu queria não mentir 
Não queria enganar 

                                                           
6
 Em entrevista disponível no site de Chico Buarque, ele fala de seu processo de criação: “[...] se 

estou voltado para a música e me aparecer uma frase que parece apropriada para a literatura, vou 
transformá-la em música. Vou desliteraturizar, porque não gosto de fazer literatura em música”. 
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Driblar, iludir 
Tanto desencanto 
E você que está me ouvindo 
Quer saber o que está havendo 
Com as flores do meu quintal? 
O amor-perfeito, traindo 
A sempre-viva, morrendo 
E a rosa, cheirando mal 

Agora falando sério 
Preferia não falar 
Nada que distraísse 
O sono difícil 
Como acalanto 
Eu quero fazer silêncio 
Um silêncio tão doente 
Do vizinho reclamar 
E chamar polícia e médico 
E o síndico do meu tédio 
Pedindo pra eu cantar 

Agora falando sério 
Eu queria não cantar 
Falando sério 

Agora falando sério 
Eu queria não falar 
Falando sério (BUARQUE, 1970, n.p. Grifo nosso) 

A sugestão da canção é bastante firme: um olhar para frente através do verso. Este 

verso prosaico, “Agora falando sério”, que contém a palavra-chave da conversação – 

falar – antecipa a adesão futura (do pretérito: veja-se o conto Ulisses) do poeta à 

confabulação. Mas não se trata de render-se à narração pura, simplesmente, 

seguindo o modelo forte, como haveremos de rastrear. O artista que escreveu 

peças, poemas e narrativas passa a indiferenciar uma coisa e outra. Nesse sentido, 

sua poética não privilegia um gênero em detrimento de outro, mas faz uma 

imbricação deles, adequando-se ao tempo da nova narrativa. O resultado são as 

poesias-ficções que já integravam o seu processo de criação, de maneira mais 

explícita, desde A bordo do Rui Barbosa e Chapeuzinho amarelo. 

Resgatar essas narrativas poéticas aqui serve para refletir um pouco sobre essa 

justaposição de poesia e ficção afixada por Barthes quando fala dos textos de 

vanguarda que começam a partir de Mallarmé com a crise do verso: “O tempo da 

nova narrativa virá logo, certamente, e ele já vem, prefigurado pelas considerações 

de Mallarmé sobre a poesia-ficção” (BARTHES, 2004, p. 74). No caso específico de 

Chico Buarque, a literatura o confirma, o pontapé do poeta na poesia – “Dou um 
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chute no lirismo” – fez com que ela se entranhasse na prosa a ponto de 

praticamente dissipá-la. Mas o golpe criou um hematoma difícil de extinguir-se. O 

resultado é a travessia da poesia pela ficção invertendo a ordem mallarmaica: de 

poesia-ficção para ficção-poesia, caso do romance Budapeste que, “no exato 

momento em que termina, transforma-se em poesia”, como indica José Miguel 

Wisnik em artigo intitulado O autor do livro (não) sou eu, escrito sob encomenda da 

Companhia das Letras para divulgação de Budapeste (2003). Trata-se de uma 

escritura que se configura como aglutinação de prosa e poesia à maneira do 

conceito criado por Décio Pignatari – proesia – para referir-se à literatura 

contemporânea. 

A prosa de Chico Buarque permanece, assim, possuída por essa entidade à qual o 

romancista não consegue exorcizar: “Eu queria não cantar/ A cantiga bonita/ Que se 

acredita/ Que o mal espanta”. Inclusive a ave diasiana alvejada pelo compositor (“E 

um tiro no sabiá”), que já acumulava um histórico de agressões nas paródias 

modernistas, também gorjeia no seu canteiro:  

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Para o meu lugar 
Foi lá e é ainda lá 
Que eu hei de ouvir cantar 
Uma sabiá 

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Vou deitar à sombra 
De um palmeira 
Que já não há 
Colher a flor 
Que já não dá 
E algum amor talvez 

Possa espantar as noites 

Que eu não queira 
E anunciar o dia 

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
Não vai ser em vão 
Que fiz tantos planos 
De me enganar 
Como fiz enganos 
De me encontrar 
Como fiz estradas 
De me perder 
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Fiz de tudo e nada 
De te esquecer 

Vou voltar 
Sei que ainda vou voltar 
E é pra ficar 
Sei que o amor existe 
Não sou mais triste 
E a nova vida já vai chegar 
E a solidão vai se acabar 
E a solidão vai se acabar (BUARQUE, 1968, n.p.) 

O tiro atinge, sem dúvida, a Canção do exílio, de Gonçalves Dias, paradigma do 

gênero lírico, e estilhaços alcançam a canção Sabiá, de 1968, bem como a Banda, 

de 1966, lançada no primeiro álbum do cantor, que leva seu nome. A autorreferência 

também aponta para o desencanto com o canto de quem faz a mala (mudança?) e 

corre “Pra não ver a banda passar” – “Cantando coisas de amor”, coisas líricas, – e 

indica que, a partir de então, passará a “falar sério”. 

Além disso, embora as composições poético-musicais do cantor Chico Buarque 

sejam muitas vezes incluídas na categoria de MPB, os populares não são seu 

público cativo. Sua obra é mais bem recebida entre os intelectuais. Entre o povo, 

Chico Buarque é um nome. Uma só celebridade, que desperta muito mais interesse 

quando vai à praia do que quando vai a Budapeste. Em A Banda, por exemplo, ele já 

se perguntava: “Ora, quando é que a criança e o pedreiro vão saber deste livro?”. 

Provavelmente, a proximidade da cantoria de Chico Buarque com a Bossa Nova 

“universitária” – naquele período, o termo mantinha sua acepção acadêmica, 

diferente da campesina que se tornou moda nas baladas da juventude da atualidade 

– contribuiu bastante para estabelecer aquele ambiente de recepção. O 

posicionamento político, muitas vezes, por força de lei, camuflado magistralmente 

em letras ideológicas, comunicava-se melhor com certo público também engajado 

oriundo das universidades, com o qual havia uma relação de cumplicidade, como 

atesta Heloísa Buarque de Hollanda: 

É assim, por exemplo, que quando Chico Buarque canta “estou me 
guardando pra quando o carnaval chegar”, o verso é imediatamente lido 
pela plateia cúmplice como “estou à espera de uma reviravolta política” ou 
“estou só querendo ver quando o povo estiver nas ruas” etc. Essa esperteza 
de burlar a censura passa a ser extremamente valorizada e é rapidamente 
codificada (HOLLANDA, 2004, p. 103). 
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Já nesse momento, a burla de Chico Buarque identifica-se mais com a literatura (“o 

verso é imediatamente lido”) do que com a música. No entanto, se considerarmos 

com Ezra Pound (2006) que a poesia se aproxima mais da música do que da 

literatura, a atividade criativa do poeta, circunscrita nos interstícios dessas artes, 

ignorando, muitas vezes, suas fronteiras – “o conto [Ulisses] não desafina com meu 

samba” (BUARQUE, 1966) –, coaduna com o plano litero-musical do escritor-cantor 

desde sempre. 

E seu canto, invariavelmente, tem sido confundido com conto. Há nas canções de 

Chico Buarque um conteúdo romanesco. Veja-se João e Maria, cujo uso do verbo no 

pretérito (“Agora eu era o herói”), contrastando com a circunstância temporal 

indicativa de presente – agora – remete a um conhecido conto de fadas homônimo, 

atualizando-o: “Agora era fatal/ Que o faz-de-conta terminasse assim”. A canção 

arma uma trapaça com o tempo, presenteando o passado através do verso que 

canta e conta. 

Há também em outra canção um anti-herói protagonista, um construtor tímido, 

náufrago, bêbado, pródigo, pássaro, máquina, cuja intensidade dos atos é reforçada 

em termos proparoxítonos e oxítonos, que amou, beijou, subiu, ergueu, sentou, 

comeu, bebeu, dançou, tropeçou, flutuou, agonizou e “Morreu na contramão 

atrapalhando o tráfego”. De uma hora para outra, de esposo, pai e trabalhador a um 

“pacote flácido”: um Estorvo: 

O carro da polícia, de tanto forçar passagem, acaba dando um nó no 
tráfego. Cantando e girando sem sair do lugar, sua sirene mais parece uma 
propaganda. A calçada não comporta mais tanto público, que acorre das 
transversais e não gosta de me ver querendo avançar no sentido oposto. 
Vejo a multidão fechando todos os meus caminhos, mas a realidade é que 
sou eu o incomodo no caminho da multidão (BUARQUE, 1991, p. 106). 

Até mesmo a poesia épica, a mais identificada com o canto, nas mãos de Chico 

Buarque, transforma-se. O canto homérico da Odisseia demuda no conto moderno 

Ulisses, primeiro investimento do autor no ramo da prosa (planta da casa do 

arquiteto), no qual um Ulisses retorna, não cheio de aventuras, como seu êmulo, 

mas cheio de quinquilharias: “bandeirolas, bibelôs, bonecos (...) e outros encantos 

menorzinhos”, para uma Penélope impassível surda-muda. “– Penépole, cadê seu 

sorriso? Suas saudades, seus braços, seus amores, cadê?”. Parece mesmo morta, à 
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espera de outro Ulisses: um fantasma. E, ao contrário do que se diz, a mulher feita 

parede não tinha ouvidos para um inútil Ulisses:  

– Talvez você espere contos fantásticos, paisagens inéditas e empolgantes. 
Mas não, Penépole, não ouvi o canto das sereias.  
Certo que, viagem a negócios...  
Sei lá de sereia nenhuma! Lido com rolamentos e virabrequins, você bem 
sabe, peças de automóveis. Quem dera fazer sorrir, vibrar, ficar toda 
sacudida de ouvir aventuras ricas de emoção! Mas revendo agora... Sinto 
muito, não me ocorre nada mais alegre. Havia uma piada, mas já esqueci. E 
depois, não tinha graça nenhuma essa piada. O homem que contou, contou 
por despeito. Coisa dele mesmo, acho, negócio de mulher, negócio mal 
feito...  
Outras pessoas que conheci nada me disseram de novo. Que tratou 
comigo, tratou mesmo de negócios. Quanto ao resto, não me ocorreu 
perguntar, a gente não dá importância. É bem como se a vida fosse um mau 
negócio.  
Sentado no chão, Ulisses está coçando a cabeça sem mais ideias:  
– A não ser que você queira ouvir meus sonhos. Porque sonhar, a gente 
sempre sonha, mesmo quem viaja a negócios (BUARQUE, 1966, n.p.). 

A releitura do tema do canto das sereias já havia visitado também Franz Kafka, que, 

curiosamente, prefere O silêncio das sereias (1984) ao canto: 

As sereias entretanto têm uma arma ainda mais terrível que o canto: o seu 
silêncio. Apesar de não ter acontecido isso, é imaginável que alguém tenha 
escapado ao seu canto; mas do seu silêncio certamente não. Contra o 
sentimento de ter vencido com as próprias forças e contra a altivez daí 
resultante – que tudo arrasta consigo – não há na terra o que resista 
(KAFKA apud bd.folha.uol.com n.p.). 

Ulisses, o outro, escapou do silêncio das sereias. Já o silêncio de Penélope está 

mais difícil de suportar. Lição da poesia: ausência da palavra dá palavra. Depois de 

desfazer-se das ceras do ouvido, embora apresente certo desapontamento com a 

épica: “Sei lá de sereia nenhuma!”, Ulisses, o outro, está ávido pelo verbo? Sua 

interlocutora, Penélope, está surda? Está muda? Eis um conto que denuncia a 

(im)possibilidade de narrar. O fim da narrativa nos dois vieses da expressão, o seu 

desaparecimento (“Talvez você espere contos fantásticos, paisagens inéditas e 

empolgantes. Mas não, Penépole, não ouvi o canto das sereias”) e a sua função. 

Para Ulisses, o mesmo, a narrativa serve para “fazer sorrir, vibrar, ficar toda 

sacudida de ouvir aventuras ricas de emoção!”.  

Essa dramatização da falta de conteúdo do homem moderno não se reduz a um 

pessimismo saudosista, pois que, no sonho, muitas aventuras ocorriam-no, “Porque 

sonhar a gente sempre sonha”. É como se, convencido de que “a vida fosse um mau 
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negócio”, para vivê-la plenamente, somente reinventando-a, pois o vazio da 

experiência benjaminiana só pode ser preenchido pela imaginação poética, porque 

“Outras pessoas que conheci nada me disseram de novo”. 

No entanto, de certo modo, Ulisses está faminto e sedento de épica. Borges, no 

levantamento que faz do ofício do verso (2000), entre eles, O narrar uma história, 

fala do fracionamento da palavra poeta ao longo do tempo. Atualmente, segundo 

ele, pensamos no poeta como quem profere notas líricas, “ao passo que os antigos, 

quando falavam de um poeta – um ‘fazedor’ –, pensavam nele não somente como 

quem profere essas agudas notas líricas, mas também como quem narra uma 

história” (BORGES, 2000, p. 51). No ensaio, Borges apela para o fato de que seria 

ideal se os novos escritores fundissem novamente essas duas atividades, pois “os 

poetas parecem esquecer que, outrora, o narrar uma história era essencial, e o 

narrar uma história e o declamar o verso não eram pensados como coisas diversas” 

(BORGES, 2000, p. 58-59). No ofício de Chico, aparentemente, não percebemos um 

homem empenhado em duas tarefas, mas numa tarefa que tem dois aspectos, como 

ensina Borges. 

No fim das contas, nem canto, nem conto. Tempo de uma nova escritura? Pois, de 

outra maneira, há um perigo nestas reiteradas confissões de crise: “Eu quero fazer 

silêncio/ Um silêncio tão doente/ Do vizinho reclamar”, “Sentado no chão, Ulisses 

está coçando a cabeça sem mais ideias” e “Agora falando sério/ Eu queria não 

cantar”, “crise na qual – como aponta Adélia Bezerra de Meneses a respeito da 

canção – como um instante em que tudo é posto em xeque – o risco é o do silêncio 

absoluto” (MENESES, 1982, p. 64). Então, entre estas alternativas, cantar, falar ou 

calar, Chico Buarque escolheu escrever. 
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Homero: metade homem, metade herói 

A poética contemporânea intensificou a intertextualidade, a metalinguagem, as 

diversas experimentações linguísticas em prosa ou verso alinhavadas pelo autor. 

Essa função, mesmo quando se reafirma sua inexistência (como gênio), representa 

importante papel no exercício do discurso literário. A abordagem acerca do autor 

aqui oscilará da aparição à sua supressão, revisando o conceito de autoria. Vários 

teóricos são visitados à procura do esclarecimento dos sentidos e os usos do termo 

autor ao longo da história (e das histórias). Em suma, uma reflexão sobre o lugar 

que cabe ao autor nos estudos literários. 

No campo da linguagem, costumeiramente, define-se o autor como o criador de um 

texto, ou, mais simplesmente, escritor. Nesse sentido, avultam as contradições do 

tema. À tese segue a antítese, pois o aniquilamento do autor é dado ao mesmo 

tempo em que se continua a atribuir uma escrita a ele. A questão autoral é tão 

intrigante que constitui assunto da teoria literária desde suas primeiras investidas. 

Atravessa as culturas no espaço e no tempo destacando-se mesmo quando a 

questão seja outra: o autor (não) é o narrador?, como se depreende da leitura de 

Norman Friedman (2002) a respeito da prática artista de inúmeros escritores, entre 

eles, Henry James. 

Mais próximo de nós, o tema é discutido em tom de polêmica por importantes 

estudiosos da literatura. Em alguns casos, o posicionamento acerca do autor conduz 

ao seu anulamento para destacar a linguagem. Os exemplos mais destacados dessa 

tese são A morte do autor (2012), de Roland Barthes e O que é um autor (2006), de 

Michel Foucault. A antítese, ou seja, o retorno do autor, é defendida, entre outros, 

por Antoine Compagnon no Demônio da teoria – literatura e senso comum (2010), 

que credita ao texto um gesto intencional.  

A contenda no entorno da atribuição da autoria dos poemas épicos fundadores da 

literatura ocidental, Ilíada e Odisseia, a Homero deixa entrever a exigência moderna 

de uma rubrica nos textos para autenticá-los. O signo metade homem (sujeito) 

metade herói (mito) é também um índice da controversa importância dada à posição 

que ocupa o autor, às vezes central, às vezes periférica, nas obras literárias. 
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Há suspeição de que Homero seja uma invenção, personagem lendária da Grécia 

antiga. Segundo a descrença, concentra-se na figura de Homero um ser coletivo que 

reunia vários poetas da era oral, contadores dos sucessos da batalha de Tróia e das 

aventuras de Ulisses, até a escrita dessas histórias por volta do século sétimo antes 

de Cristo. Essas narrativas muito antigas passeavam de boca em ouvido até a mão 

de algum compilador, que as fixava em papiro. Isso significa que durante um período 

considerável da história da humanidade, elas circulavam anonimamente, sem que 

ninguém se perguntasse pela sua origem, como os ditos, hoje. 

 

Autor: carne e osso ou arte e ócio? 

Historicamente, como já se disse, o surgimento do autor remonta à Grécia Antiga, 

personificado na figura de Homero. Durante muito tempo, o tema hibernou, deixando 

a crítica literária descansada. A questão só se despertou como polêmica na aurora 

da modernidade, quando Henry James cutucou a fera. Mas já na Renascença 

haviam surgido as primeiras investidas contra o autor, como consequência da 

exaltação do indivíduo em plena época de dominação. 

Na fileira do anulamento do elemento autoral, muitos escritores transferiram a 

palavra ao narrador. Sabemos que quem escreve um romance é uma pessoa de 

carne e osso, e não uma personagem de arte e ócio. No entanto, na literatura, temos 

essa figura atribuindo-se a escritura de alguma obra com certa frequência. Veja-se o 

caso do Bento Santiago no cânone brasileiro. Nos dois casos, no real e no ficcional, 

no que se refere à criação de uma obra (ou autoria de um livro), o autor se inscreve 

numa relação de dependência, espécie de aniquilamento do indivíduo pela 

cooperação das influências e citações textuais. 

Antes mesmo de tornar-se uma teoria crítica pelas mãos dos franceses, escritores 

de outras nacionalidades punham a questão na mesa de criação para dissecá-la. O 

escritor inglês Henry James é, conforme Friedman (2002), o primeiro exemplo de 

experimentação de uma técnica narrativa representativa da diluição do sujeito que 

escreve, que narra, para deixar falar a história por si mesma. 
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O autor (não) é o narrador? 

Em 1955, o escritor norte-americano Norman Friedman escreveu um célebre artigo, 

recolhendo as mais diversas opiniões – que vão de Aldous Huxley a James Joice – 

acerca da técnica artística de camuflagem do autor. Com o propósito de resumir o 

fundo estético do conceito de “ponto de vista”, que normalmente se aplica ao 

narrador, o crítico mostra, através do processo de criação de Henry James e outros 

escritores, exatamente essa passagem da personalidade para a personagem. Nessa 

linha de pensamento, o autor simula o seu desaparecimento físico, busca 

esconderijo na própria obra, fantasia-se de narrador e manipula mais fortemente a 

narrativa. 

No artigo O ponto de vista na ficção – o desenvolvimento de um conceito crítico 

(2002), Friedman atesta a capacidade fatal de falar da literatura e alerta: “a relação 

entre os valores e atitudes do autor, sua incorporação em sua obra e seus efeitos 

sobre o leitor foram e continuam a ser de importância crucial”. A famosa passagem 

sobre o desaparecimento do autor, de James Joyce, reforça a tese: 

A personalidade do artista, no começo um grito, ou uma cadência, ou uma 
maneira [lírica], depois um fluido e uma radiante narrativa [épica], acaba 
finalmente se clarificando fora da existência [drama], despersonalizando-se, 
por assim dizer (JOYCE apud FRIEDMAN, 2002, p. 168-169). 

Wayne Booth, no entanto, conforme Ligia Chiappine Leite, “é contra o mito do 

desaparecimento do autor [...], porque, segundo ele, o autor não desaparece, mas 

se mascara constantemente, atrás de uma personagem ou de uma voz narrativa que 

o represente.” (LEITE, 2007, p. 79). Para resolver o problema, Booth cria uma 

categoria, a do autor implícito, que, ao tempo em que (con)funde os dois elementos, 

redistribui seus papéis nos devidos termos. 

Como se vê, preliminarmente, mais do que qualquer outro assunto, o autor constitui 

o centro dos debates que irradiam da literatura. É motivo e tema de grande parcela 

dos romances contemporâneos, além de ocupar as páginas mais celebradas das 

teorias críticas modernas. A questão realmente não se esgota. Sempre que se 

chega a algum ponto de vista conclusivo, surge outro para alindá-lo ou o afear. No 

entanto, o jogo de esconde-esconde autoral de Henry James fica circunscrito à 



39 

 

técnica narrativa, capaz, muitas vezes, de abdução do autor para dentro da obra de 

arte literária.  

Há, no entanto, uma postura que aposta no movimento contrário – a expulsão do 

escritor de dentro da obra: a teoria francesa. Essa corrente é o que comumente se 

chama de estruturalismo, no qual, na definição do Roland Barthes por Roland 

Barthes (2003), o sistema prevalece sobre o ser dos objetos. Esse “romance”, aliás, 

bem podia contrariar a tese infausta7 de seu autor por se tratar, aparentemente, de 

uma autobiografia ou confissão. Mas não. Ali também o sujeito civil desaparece: 

“Tudo isso deve ser considerado como dito por um personagem de romance”, 

epigrafa o biografado par lui-même8. Além disso, a terceira pessoa discursiva é 

constantemente reiterada na “trama”: “Ele lamentava, às vezes ter-se deixado 

intimidar por certas linguagens. Alguém lhe dizia então: mas sem isso você não teria 

podido escrever” (BARTHES, 2003, p. 59), escreve. Isso acontece porque na 

escritura o eu do escritor transforma-se em ele: 

o que fala nele é uma decorrência do fato de que de uma maneira ou de 
outra, já não é ele mesmo, já não é ninguém. [...] “Ele” sou eu convertido 
em ninguém, outrem que se torna o outro, é que do lugar onde estou, não 
possa mais dirigir-me a mim e que aquele que se me dirige não diga “Eu”, 
não seja ele mesmo (BLANCHOT, 2011, p. 19). 

O estruturalismo, ao questionar a onipresença do criador como participante 

fundamental da literatura, paradoxalmente, pô-lo em evidência anulando-o. Roland 

Barthes e Michel Foucault traçaram um perfil autoral bem distinto daquele que a 

história da literatura havia nos acostumado. O conhecimento tradicional acerca da 

autoria de uma obra literária foi posto em suspenso a partir de fortes imagens 

sepulcrais do criador, capazes de provocar, ainda, reações favoráveis e contrárias a 

sua extenuação. A morte do autor, que se deduz desses estudiosos, tornou-se a 

pedra-de-toque de boa parte das narrativas contemporâneas.  

A corrente crítica francesa revê, então, as relações entre a realidade e a ficção e 

transfere maior autonomia à literatura. Em 1968, Roland Barthes redige o 

documento que atesta A morte do autor. Em seguida, 1969, confirmando o óbito, 

                                                           
7
 A morte do autor. 

8
 Por ele mesmo: a coleção “Écrivains de toujours” foi apelidada de X par lui-même. 
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Michel Foucault faz a conferência intitulada O que é um autor?. Nesses textos, 

encontram-se as bases do pensamento que anula o autor para destacar a 

linguagem. No entanto, o apagamento do autor tem raízes no que culturalmente se 

convencionou chamar a crise do sujeito. Enquanto ele reina absoluto, isso não 

constituía um problema, pois 

a crítica consiste ainda, o mais das vezes, em dizer que a obra de 
Baudelaire é o fracasso do homem Baudelaire, a de Van Gogh é a loucura, 
a de Tchaikowski o seu vício: a explicação da obra é sempre procurada do 
lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos 
transparente da ficção, fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma 
pessoa, o autor, a revelar a sua “confidência” (BARTHES, 2012, p. 58). 

A morte do autor, de Barthes, denuncia esses costumes críticos e anuncia outras 

leituras: história, biografias e confissões abrem passagem para a linguagem, que 

deve constituir o objeto de interesse do aficionado, em suma, do leitor, pois a 

composição formal da mensagem conta tanto quanto seu conteúdo, ou até mais que 

este, como salientou Jakobson com a função poética da linguagem, teórico que 

exerceu bastante influência sobre os estruturalistas. 

No estruturalismo, ocorre a expulsão do escritor de dentro do “seu” livro aliado à 

eliminação dele fora do volume. Com o anulamento do autor, Michel Foucault e 

Roland Barthes darão continuidade à desconstrução do sujeito solar de Descartes 

iniciada por Nietzsche. Dessa forma, o texto se fortalece em detrimento dos 

elementos anteriores e exteriores a ele. Nasce a escritura, designação que se 

identifica com o período de predomínio da semiose sobre a mimese. 

Até então, o autor, como elemento exterior ao texto, era representativo do modelo 

historiográfico. Nele, o sujeito se liga ao contexto por representar os desejos e as 

aspirações quase sempre inspirados na realidade que o circunda. Nessa situação, a 

interpretação de texto equivale à interpretação de contexto, de identificação da 

pessoa do criador ou de seus êmulos nas ações e hábitos das personagens. 

Hans Robert Jauss, na aula inaugural “A história da literatura como provocação à 

teoria literária” (1967), demonstra a decadência do modelo historiográfico. O 

levantamento de Jauss, como ele mesmo se refere, da pré-história da ciência 

literária, destaca o antagonismo entre a escola marxista, que se manteve presa ao 

espelhamento da realidade, e a escola formalista, que enfatizou o caráter artístico da 
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literatura como objeto autônomo de investigação. Para superar o abismo entre o 

aspecto estético e o aspecto histórico das duas correntes críticas – uma mantinha o 

pé no chão (estética da produção), a outra, no vão (estética da representação) –, 

Jauss media a rivalidade entre essas duas escolas, propondo a contemplação da 

literatura na dimensão da sua recepção e do seu efeito (estética da recepção). 

A fenomenologia do leitor, nesse ponto, afina-se com a da linguagem originada da 

linguística saussuriana. O método estruturalista, fortemente vinculado ao formalismo 

– “não temos de manter distância com relação ao formalismo, mas somente de nos 

pôr à vontade” (BARTHES, 2003, p. 56) –, pela autonomia do objeto de investigação 

– a obra de arte literária – também apresenta um leitor ativo, ponto de partida dos 

sentidos que emanam do texto, e não somente de chegada, como era o costume.  

Nesse sentido, o agenciamento do leitor a partir de sua geração como contraparte à 

execução do autor – “o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do Autor” 

(Barthes, 2012, p. 64) – é uma postura crítica na qual a estética da recepção 

também aposta. Compagnon acompanha Barthes nesse raciocínio: “Enfim, último 

elo do novo sistema que se deduz inteiramente da morte do autor: o leitor, e não o 

autor, é o lugar onde a unidade do texto se produz, no seu destino, não na sua 

origem” (COMPAGNON, 2010, p. 51). 

Depois do enfraquecimento da personalidade do autor, os franceses, finalmente, 

como se vê, deram-lhe o tiro de misericórdia. Barthes, por exemplo, no polêmico 

ensaio A morte do autor, afirma que na escrita ocorre a perda de “toda a identidade, 

a começar pela do corpo que escreve” (2012, p. 57). Rechaça, dessa maneira, 

qualquer explicação da obra procurada em seu autor, mania recorrente em parte da 

crítica que anda ainda à espreita das confidências dos autores. 

Na mesma linha de pensamento, em que a postura parece ser a de revisão 

conceitual do elemento autoral, Michel Foucault procura descortinar os locais onde 

sua função é exercida: 1) O nome do autor; 2) A relação de apropriação; 3) A 

relação de atribuição e 4) A posição do autor. Esses quatro lugares serão 

percorridos pelo filósofo em busca da uma resposta à pergunta O que é um autor? 

(2001), lançada no topo de seu discurso. Assim, Foucault elimina a concepção na 

qual os sentidos de um texto emanam exclusivamente de seu criador. Curiosamente, 
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a réplica apresentada pelo próprio Foucault, uma citação de Beckett, à sua questão 

inicial também é marcada pelo sinal de interrogação: “Que importa quem fala?” 

(FOUCAULT, 2001, p. 288).  

Na linhagem dessa impassibilidade, dilui-se o indivíduo na composição de um ser 

coletivo, oriundo de todas as heranças, pois “o autor não é exatamente nem o 

proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o 

inventor deles” (Foucault, 2001, p. 264). A procura pelo autor na arquitetura da obra 

revela-se inútil, bem como a caça ao sábio inspirado, abrigado por um romantismo 

autossuficiente, pois “nas sociedades etnográficas, a narrativa nunca é assumida por 

uma pessoa, mas um mediador, xamã ou recitante, de quem, a rigor, se pode 

admirar a performance (isto é, o domínio do código narrativo), mas nunca o “gênio” 

(BARTHES, 2012, p. 58). 

Se não adentrássemos em questões filosóficas tão profundas, como as de Barthes e 

Foucault, resolveríamos o caso com uma tacada de teoria: “uma narrativa de ficção 

é ficticiamente produzida pelo seu narrador e efetivamente pelo seu autor (real); 

entre eles ninguém labora e qualquer espécie de performance textual só pode ser 

atribuída a um ou a outro, segundo o plano adotado” (GENETTE apud REIS; 

LOPES, 1988, p. 146). No sentido biográfico, deve-se mesmo rejeitar o 

inconveniente de buscar a aparição do autor dentro de sua narrativa: 

O escritor é um ser humano que existiu ou existe, em carne e osso, no 
nosso universo. Sua existência se situa no “não-texto”. Ao seu lado, o 
narrador – aparente ou não – só existe no texto e mediante o texto, por 
intermédio de suas palavras. De qualquer modo, ele é um enunciador 
interno: aquele que, no texto, conta a história. O narrador é 
fundamentalmente constituído pelo conjunto de signos linguísticos que dão 
uma forma mais ou menos aparente àquele que narra a história (REUTER, 
2002, p. 19 grifo do autor). 

Mas acontece que o argumento da execução do autor de Roland Barthes, apesar do 

depauperamento metafórico, traz à tona muitos matizes teóricos ligados ao criador e 

a sua arte que ao longo do tempo passou ao largo da crítica. Sobre o aparecimento 

do autor, Barthes é enfático: 

O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvida por nossa 
sociedade na medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo 
inglês, o racionalismo francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o 
prestígio do indivíduo ou, como se diz mais nobremente, da “pessoa 
humana” (BARTHES, 2012, p. 58 grifo do autor). 
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Do desaparecimento do criador também: 

um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir um sentido único, 
de certa maneira teológico (que seria a “mensagem” do Autor-Deus), mas 
um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escritas 
variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido de citações, 
oriundas dos mil focos da cultura (BARTHES, 2012, p. 62). 

Antoine Compagnon, no entanto, ao analisar esse combate dos modernos (a nova 

crítica) contra os antigos (a história literária) tenta reconciliá-los, argumentando que 

eles podem coexistir, pois nenhuns nem outros dão conta por completo do fenômeno 

literário. Compagnon aponta aqui e ali um ponto fraco da teoria estruturalista. Em 

1968, por exemplo, 

antes de executar o autor, foi necessário, no entanto, identificá-lo ao 
indivíduo burguês, à pessoa psicológica, e assim reduzir a questão do autor 
à da explicação do texto pela vida e pela biografia, restrição que a história 
literária sugeria, sem dúvida, mas que não recobre certamente todo o 
problema da intenção e não o resolve em absoluto (COMPAGNON, 2010, p. 
51).  

Já em 1969, 

o argumento de Foucault parece depender, também ele, da confrontação 
conjuntural entre a história literária e o positivismo, donde lhe vieram críticas 
sobre a maneira como tratava os nomes próprios e os nomes de autor em 
As palavras e as coisas, identificando ali “formações discursivas” bem mais 
vastas e vagas que a obra de fulano ou beltrano (Darwin, Marx, Freud). 
Assim, apoiando-se na literatura moderna [...], ele define a “função autor” 
como uma construção histórica e ideológica... (COMPAGNON, 2010, p. 
51/52). 

Na teoria estruturalista, os escritores reconhecem-se elementos de um conjunto, 

coautores uns dos outros. De modo que a atribuição da autoria de uma obra a UM 

indivíduo é somente um critério pedagógico, que a legitima no mundo dos vivos. 

Pois, para Barthes, “o escritor é um ‘sujeito’, no sentido gramatical ou linguístico, um 

ser de papel”. Compagnon, no entanto, rejeita a afirmação de que o autor é 

indiferente no que se refere à significação do texto. Segundo ele, a tese da morte do 

autor levou longe demais a lógica e, talvez, tenha sacrificado a razão pelo prazer de 

uma bela antítese. 

No entanto, o parentesco da escrita com a morte é apontado por diversos teóricos 

como inerente à literatura, pois os discursos se revestem de tal autonomia que 

aqueles que os proferem tornam-se tão-somente seus interlocutores. Escrever 
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extermina o emissor pela preservação do código e do receptor. A comunicação está 

salva? O objeto sim. Nunca se privilegiou tanto a obra em detrimento da vida do 

autor. “A morte do autor”, nesse sentido, é uma metáfora, antônimo da expressão 

corrente “a vida do autor” – trapaça salutar, diria Barthes, nos fazendo desviar o 

olhar para um movimento oposto, mais interno ao texto, e menos externo a ele, 

como costumava ser. 

O modelo histórico (vida e obra) deu lugar ao texto, ao leitor e a indagação da 

literatura por ela mesma, a ponto de criar nova crise: a crise da metalinguagem, que 

assume caráter de grande personagem literária da contemporaneidade, trazendo no 

bojo a discussão sobre o lugar da literatura, do que ela é capaz de oferecer às 

pessoas em plena época de predomínio tecnológico que, muita vez, elide 

contemplação efetiva e afetiva em favor de mero entretenimento efêmero. O fim da 

literatura, tanto aquele que a faz desaparecer como aquele que a reapresenta, que 

mostra o seu valor, que alude a sua finalidade, a sua gratuidade, volta a frequentar a 

sala de aula da palavra. 

Até aqui, autor, criador e escritor foram equivalentes. Os termos, porém, são sutis, e 

dinâmicos como a própria língua. Está em jogo o sentido de autoria, eliminação (ou 

conservação) de concepções diversas de explicação textual pela revisão conceitual, 

pois a noção de escritor dono da ideia e da palavra, assim como a de autor, é 

rebatida pelo argumento de que seu produto é a soma das leituras que o 

precederam. A noção de intertextualidade, de Julia Kristeva, também se colige da 

diluição do sujeito individual em troca da construção do sujeito coletivo. No entanto, 

o pensamento de Antoine Compagnon de atrelar o texto a um ato intencional 

transfere, novamente, maior autonomia àquele que escreve: “Há sempre um autor: 

se não é Cervantes, é Pierre Menard” (2012, p. 52). Por essa via, então, vejamos 

aonde nos leva a escrita. 

 

JOSÉ COSTA, AUTOR DO BUDAPESTE 

Embora Foucault (2006) tenha advertido que o sintoma do apagamento do autor não 

carece de ser representado em livro, muitos e bons escritores o fizeram. Um 
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catálogo sumário daria conta de uma lista interminável de autores nacionais e 

internacionais que trataram criativamente a questão. Basta, porém, na literatura, a 

indicação dos conterrâneos Chico Buarque e Jorge Luis Borges como artífices da 

tese. 

Conterrâneos porque originários da Gaia9 pertencem a esse momento em que o 

autor anula a identidade vinculada a uma pátria, a uma pessoa, a uma escola 

literária, para se multiplicar. A nacionalidade, a língua, a época e a vida de um 

escritor são informações somenos importantes para a explicação do texto literário. 

Neste contexto, os autores tornam-se cidadãos do mundo: o mundo das palavras: 

espaço literário. 

Beatriz Resende, do Jornal do Brasil, em crítica intitulada Livro dentro do livro, à 

respeito do Budapeste (2003), vincula o romance de Chico Buarque de Hollanda às 

narrativas do Jorge Luis Borges de Ficções (1999), nos quais, “cada vez mais, narrar 

e ser narrado confundem-se, como se confundem autor e personagem, criador e 

criatura”. De maneira conforme, José Miguel Wisnik, no artigo intitulado O autor do 

livro (não) sou eu10, também identifica a filiação da obra desses dois autores pela 

adesão à questão do duplo,  

tema clássico na literatura ocidental que desfila nas narrativas do século 19, 
através dos motivos da sombra, do sósia, da máscara, do espelho, e evolui 
para a indagação dessa esfinge impenetrável e desencantada que é a 
própria pessoa como persona e ninguém. Na criação literária, no entanto, o 
escritor é o duplo de si mesmo, por excelência e por definição, aquele que 
se inventa como outro e que escreve, por um outro, a própria obra (WISNIK, 
2003, p. 106).  

Desse modo, desde que a identidade do sujeito se tornou problema e enigma, a 

literatura assume essa doença, essa duplicidade, essa alteração da identidade, 

questão de alteridade, como se dá no Borges e eu (1999), no qual eu é o outro, e 

vice-versa. Afinal, qual dos dois escreve aquela página? Borges não sabe. Não se 

sabe.  

                                                           
9
 Gaia: na mitologia grega a personificação divinizada da Terra, segundo Hesíodo, nascida do Caos. 

10
 Escrito sob encomenda da Companhia das Letras, em 2003, como material de divulgação de 

Budapeste. Publicado na revista Teresa nº 4-5 sob o pseudônimo de Zosze Mikhail, com acréscimo 

de notas de rodapé. 
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O reconhecimento dessa indefinibilidade, ou melhor, dessa imbricação, imbricação 

da linguagem verbal, atende, modernamente, e em parte, pelos nomes de 

dialogismo (Mikhail Bakhtin) ou de intertextualidade (Julia Kristeva), porque um texto 

se tece de citação, como ratifica Barthes no ensaio A morte do autor (2012)? 

O depauperamento autoral de Barthes dá conta de que 

o escritor pode apenas imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu 
único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas 
pelas outras, de modo que nunca se apoie em apenas uma delas; quisera 
ele exprimir-se, pelo menos deveria saber que a “coisa” interior que tem a 
pretensão de “traduzir” não é senão um dicionário todo composto, cujas 
palavras só se podem explicar através de outras palavras, e isto 
indefinidamente (BARTHES, 2012, p. 62). 

Tudo isso serve – e não serve – para iluminar alguns pontos da narrativa de Chico 

Buarque, Budapeste (2003), e de J. L. Borges, Pierre Menard, Autor do Quixote 

(1999). Nesses escritos, há referências explícitas ao serviço da literatura e à figura 

mais controversa dos estudos literários, o autor. Começa por aí, e já não é pouco, a 

afinidade entre os textos de Chico Buarque e Borges, constituindo, ambos, ainda, 

metalinguagens autocríticas. O processo de criação literária engendrado pelos dois 

autores em suas ficções é o de mesclar as escrituras, sem deixar de imitar um gesto 

sempre anterior: Pierre Menard ao Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes a (o 

autor escreve que a história não é sua, ele a encontrou num pergaminho); José 

Costa ao Chico Buarque, Chico Buarque a... Ao sairmos de dentro das tramas, 

encontramos o mesmo recurso nos autores reais. Para nossos fins, o arrolamento 

do tema no âmbito da invenção é suficiente para demonstrar que esta questão atua 

fortemente na escrita moderna, escrita transgressiva e libertária. 

Esse fingimento acerca da queda do autor e de tudo o mais que se levanta a partir 

deste impacto é um tema contemporâneo. Borges, por exemplo, escreve um texto 

literário característico destes problemas que envolvem a autoria: fontes, influências, 

confluências, intertextualidade, plágio, leitura, escritura, tradução – Pierre Menard, 

Autor do Quixote. Entre artigos, monografias, discursos, poemas e teses, obra 

visível de Pierre Menard, protagonista da trama labiríntica arquitetada pelo escritor 

argentino, encontra-se a “sua” invisível obra-prima: Dom Quixote, texto escrito, 

anteriormente, por Miguel de Cervantes. 
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À primeira vista, a julgar pela forma (e também pelo conteúdo), tem-se a tentação de 

enquadrar Pierre Menard, Autor do Quixote mais do lado da teoria do que do lado da 

criação: aspecto ensaístico falseando uma linguagem científica, com nota de rodapé, 

inclusive. Além disso, esse texto é a transfiguração de uma crítica literária, 

empreendendo uma análise valorativa de “outra” obra criativa da literatura. 

A forma e o discurso “científicos” do ensaio, porém, são uma trapaça11: “trapaça 

salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, 

no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a 

mim: literatura.” (BARTHES, 1989, p. 19 grifo do autor). A despeito de sua aparência 

exterior, a estrutura interna de Pierre Menard, Autor do Quixote (1999) revela uma 

obra de arte absolutamente admirável, como dirá Vanda ao Kaspar Krabbe sobre o 

“seu” romance. 

O apólogo de Borges menciona “o fragmento filológico de Novalis – o que leva o 

número 2005 na edição de Dresden – que esboça o tema da total identificação com 

um autor determinado” (BORGES, 1999, p. 493). Isso inspira Pierre Menard ao 

projeto de forjar o Quixote e dá veracidade à fábula12, ao conto, ao ensaio. O logro, 

fingimento poético, de Borges é tão grande que não há palavra feliz para nomear 

sua resenha, a não serem estes termos genéricos: texto, escrita, escritura. Veja que 

o próprio autor impõe-se a “obrigação” de avisar, já na capa, tratar-se de Ficções o 

conteúdo da obra. Borges, na verdade, escreve (melhor seria dizer na mentira, na 

ficção) escreve um artigo de literatura comparada que contém o objeto: Dom 

Quixote, e o método: o comparativo-estético-recepcional-estruturalista-sociológico..., 

a partir do gênero híbrido. 

Borges forja um ente que se reveste de autoridade para expressar opiniões 

pejorativas sobre o monumental romance histórico do século XVII, unanimemente 

considerado o maior romance de todos os tempos: “O Quixote é um livro 

                                                           
11

 Uma equivalência com esse estratagema borgiano pode ser encontrado precocemente no universo 
criativo de Chico Buarque. Na Fazenda Modelo – novela pecuária, o fingimento poético está na 
dedicatória do “boi-narrador”, no prefácio – que pode ser lido, de acordo com Heitor Ferraz Mello, 
(Revista Cult), como uma espécie de pastiche de apresentação de livro científico – e na bibliografia 
técnica. 

 
12

 Enfim, o apólogo de Borges, Pierre Menard, Autor do Quixote, uma dentre as fábulas teóricas de 
Ficções... (COMPAGNON, 2010, p. 48/49). 
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contingente, o Quixote é desnecessário. Posso premeditar sua escrita, posso 

escrevê-lo, sem incorrer numa tautologia” (BORGES, 1999, p. 494). O esquecimento 

ou a indiferença de Menard ao livro de Cervantes, lido aos doze ou treze anos, faz 

com que sua lembrança do romance equivalha “a imprecisa imagem anterior de um 

livro não escrito” (BORGES, 1999, 495). A aparente apatia é pura ironia. Falso 

desdém para revelar um sentido novo: 

O fragmentário Quixote de Menard é mais sutil que o de Cervantes. Este, de 
modo grosseiro, opõe as ficções cavalheirescas a pobre realidade 
provinciana de seu país; Menard elege como “realidade” a terra de Carmen 
durante o século de Lepanto e de Lope (BORGES, 1999, p. 495). 

Apesar de o Quixote interessar profundamente ao escritor de Borges, ele não o 

considera inevitável. Pierre Menard era “devoto – como se lê no gênesis de Jorge 

Luis Borges – essencialmente de Poe, que gerou Baudelaire, que gerou Mallarmé, 

que gerou Valéry, que gerou Edmond Teste” (BORGES, 1999, p. 494). No que diz 

respeito a Pierre Menard escrever o Dom Quixote, a ironia de Jorge Luis Borges, 

requintada com traços de humor, oscila de uma empresa simples de Menard à 

assombrosa: “Meu projeto não é essencialmente difícil”, lemos na carta que Pierre 

escreve ao narrador anônimo que está contando o conto, no qual, por uma fresta do 

texto, podemos reconhecer a ponta do nariz do próprio Borges. “Bastar-me-ia ser 

imortal para realizá-la” (BORGES, 1999, p. 494). 

Pierre Menard 

Não queria compor outro Quixote – o que é fácil –, mas o Quixote. Inútil 
acrescentar que nunca enfrentou uma transcrição mecânica do original; não 
se propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir algumas páginas 
que coincidissem – palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel 
de Cervantes (BORGES, 1999, p. 493). 

Menard, no entanto, supera Cervantes na duplicação: “O texto de Cervantes e o de 

Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. 

(Mais ambíguo, dirão seus detratores; mas a ambiguidade é uma riqueza” 

(BORGES, 1999, p. 496). É que a generosa literatura de Menard atribuíra a 

Cervantes palavras e pensamentos que seu espírito jamais conceberia13. Essa 

técnica deixa antever o exercício do palimpsesto, “no qual deve transluzir-se os 

rastos – tênues, mas não indecifráveis – da ‘prévia’ escrita” (BORGES, 1999, p. 

                                                           
13

 O grifo é uma afirmação de José Costa, autor do Budapeste, sobre sua escrita assinada por outro. 



49 

 

497). A mensagem de Borges, se é que deva existir alguma em matéria literária, é a 

de que a escrita segue a normal respiração da inteligência, cujo alimento, enquanto 

o futuro não chega, são os alheios pensamentos: “Todo homem deve ser capaz de 

todas as ideias e suponho que no futuro o será” (BORGES, 1999, p. 497), encerra. 

A ficção de Borges encena, portanto, a questão teórica do anulamento do autor e as 

noções que dela derivam, a de intertextualidade e, principalmente, a de promoção 

do leitor: “Menard (talvez sem querê-lo) enriqueceu, mediante uma técnica nova, a 

arte fixa e rudimentar da leitura: a técnica do anacronismo deliberado e a das 

atribuições errôneas” (BORGES, 1999, p. 498). O agenciamento do leitor a partir da 

sua geração como contraparte à execução do autor, “o nascimento do leitor deve 

pagar-se com a morte do autor” (BARTHES, 2012, p. 64), destaca a estética da 

recepção: 

Enfim, último elo do novo sistema que se deduz inteiramente da morte do 
autor: o leitor, e não o autor, é o lugar onde a unidade do texto se produz, 
no seu destino, não na sua origem; mas esse leitor não é mais pessoal que 
o autor recentemente demolido, e ele se identifica também a uma função: 
ele é “esse alguém que mantém reunidos, num único campo, todos os 
traços de que é constituída a escrita” (COMPAGNON, 2010, p. 51 grifo do 
autor). 

Esse fingimento acerca da queda do autor e de tudo o mais que se levanta a partir 

deste impacto é um tema contemporâneo. Chico Buarque, por exemplo, escreve um 

texto literário característico destes problemas que envolvem a autoria: fontes, 

influências, confluências, intertextualidade, plágio, leitura, escritura, tradução – 

Budapeste. Entre artigos, monografias, discursos, poemas e teses, obra invisível de 

José Costa, protagonista da trama labiríntica arquitetada pelo escritor brasileiro, 

encontra-se a “sua” visível obra-prima: Budapeste, texto escrito, posteriormente, por 

Chico Buarque. 

 

O naufrágio: o autor do livro sou eu 

O romance Budapeste (2003), de Chico Buarque, constitui um invólucro de três 

narrativas: O ginógrafo, Budapest e ela mesma, heterônimos do simulacro fictício de 

Chico Buarque. Três histórias que, afinal, são uma, Budapeste. Nela, José Costa, 

um “gênio”, segundo Álvaro, sócio da agência cultural Cunha & Costa, escreve o 
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romance autobiográfico O ginógrafo em nome do estranho executivo alemão Kaspar 

Krabbe, o Sr...., personagem identificado apenas pela sigla, forja o Budapest em 

nome do José Costa e Chico Buarque... 

Mas esses livros dentro do livro são uma alucinação, matéria dos sonhos de José 

Costa14: realizar-se duplamente na profissão de ghost-writer e autor. O onírico e a 

imaginação inventiva atuam fortemente nesse escritor, a ponto de não passar de 

ilusão tudo o que ele conta acerca de O ginógrafo e de Budapest, caricatura 

ambígua da vaidade de ser um criador discreto. Desejo frustrado de discrição, 

camuflando, no fundo, jactância e exibicionismo literários, próprios do ofício. Tudo 

isso para compensar insignificância e anonimato literário expressos num rosto 

repetido, impessoal como seu próprio nome: 

É que comigo as pessoas sempre puxam assunto, julgando conhecer de 
algum lugar este meu rosto corriqueiro, tão impessoal quanto o nome José 
Costa; numa lista telefônica com fotos, haveria mais rostos iguais aos meus 
que assinantes Costa José (BUARQUE, 2003, p. 102). 

O Zé Todo Mundo se incha de ciúme quando vê Vanda classificando o livro do 

alemão como absolutamente admirável. E delira, naufraga. A lei máxima do 

anonimato infligida aos ghost-writers, nesse momento, é rompida: “o autor do livro 

sou eu” (BUARQUE, 2003, p. 112). Mas isso é fantasia, criação de sua fértil 

imaginação, pois, depois de algum tempo, não resta mais vestígio do livro O 

ginógrafo. Em seu lugar surge, misteriosamente, O naufrágio: “O ginógrafo, me faça 

o favor. Como disse? O ginógrafo. O senhor deve estar equivocado, aqui temos O 

naufrágio” (BUARQUE, 2003, p. 160). Indício de algum desaparecimento? 

Reminiscência da navegação de Ulisses? No entanto, as mesmas características 

físicas, verbais e dramáticas de O ginógrafo reaparecerão em Budapeste (2003), 

constituindo o reverso do comum. A obra fictícia é que contém a real, conforme 

Sandra Nitrine: 

No romance de Chico Buarque, o jogo entre ficção e realidade dá-se no 
registro mimético da narrativa conduzida em primeira pessoa por José 
Costa e atinge o ápice no último capítulo, quando se reverte a identidade do 
narrador: de autor anônimo se transforma em autor público de uma obra 
húngara que não escreveu, a qual, por sua vez, se confunde com o 
romance do autor real Chico Buarque, em um movimento inverso ao que se 

                                                           
14

 “Uma cidade chamada Rio de Janeiro, seus túneis, viadutos, barracos de papelão, as caras de 
seus habitantes, a língua ali falada, os urubus e as asas-delta, as cores dos vestidos e a maresia, 
para ela [Kriska] tudo isso era matéria dos meus sonhos” (BUARQUE, 2003, p. 68 grifo nosso). 
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opera comumente na relação especular própria do procedimento clássico da 
mise en abyme: em vez de o romance real conter o romance fictício, o 
romance fictício contém o real (NITRINE, 2008, p. 198). 

Dessa maneira, constitui uma revelação, uma navegação, cotejar o José Costa de 

Chico Buarque com o Pierre Menard de Borges. Esses personagens têm muito em 

comum, pois dedicaram “seus escrúpulos e vigílias a repetir num idioma alheio um 

livro preexistente” (BORGES, 1999, p. 496), e um livro pós-existente? O francês 

Pierre Menard aventura-se no espanhol e escreve Dom Quixote, de Miguel de 

Cervantes; o brasileiro José Costa repete, no interior da narrativa, dois fantasmas, O 

ginógrafo e Budapest (este, pelo artifício poético, em húngaro), da trama de 

Budapeste (2003), cuja capa subscrevem Chico Buarque e Zsoze Kósta. O labirinto 

de Chico Buarque indica uma saída no verso15: a quarta capa é o reflexo da 

primeira. Nesse jogo de espelho, o nome Chico Buarque transforma-se em Zsoze 

Kósta (e vice-versa). Dependendo do ângulo em que se olha, criador e criatura se 

veem frente a frente, lado a lado, Costa a Costa, a ponto de se (con)fundirem. 

Naquele livro (ou naqueles livros?) com capa cor de mostarda, os autores José 

Costa e Chico Buarque principiam advertindo que “Devia ser proibido debochar de 

quem se aventura em língua estrangeira” (BUARQUE, 2003, p. 5). Mas Pierre 

Menard, apesar dos detratores que caluniam sua límpida memória, impôs-se à 

empresa de conhecer bem o espanhol, lição seguida ao pé da letra por José Costa 

quanto ao húngaro, “única língua do mundo que, segundo as más línguas, o diabo 

respeita” (BUARQUE, 2003, p. 6). 

Assim como Borges, o romancista Chico Buarque explora a tradição contemporânea 

do palimpsesto, no qual se armazenam sucessivos escritos, da própria lavra, da 

lavra de estrangeiros e, quem diria, da lavra das figuras criadas no romance. Esse 

procedimento é resultado de (re)leituras, que redundam na intratextualidade, na 

intertextualidade e no recurso à mise en abyme como estruturação da narrativa. 

                                                           
15

 A sugestão do termo, além do sentido de avesso, é indicar uma aproximação do estilo de Chico 
Buarque com os recursos da poesia; não na forma, evidentemente, pois o livro está escrito em boa 
prosa, mas no conteúdo, na mensagem fugidia, pois, como afirma José Miguel Wisnik em O autor do 
livro (não) sou eu (2003), “Budapeste, no exato momento em que termina, transforma-se em poesia”. 
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Apesar da filiação de Wilson Martins16, colunista de O Globo, da obra narrativa de 

Chico Buarque ao novo romance francês (André Gide, Alain Robbe-Grillet), a sua 

originalidade se constitui pela criatividade linguística? Pelos romances incomuns? 

Pela técnica da descrição criativa, em estilo leve, que leva o leitor a transitar de um 

gênero a outro sem sair do lugar? Desde Estorvo (1991), para ficar só nos 

romances, que se imbricam prosa e verso na ficção de Chico Buarque. Em 

Budapeste (2003), além disso, destaca-se a questão da autoria. Encontra-se aí, 

artisticamente, elementos exemplares para dialogar com aquela polêmica da morte 

do autor, anunciada por Barthes no pleno desenvolvimento da modernidade. 

A metaficção de Chico Buarque, Budapeste (2003), deixa entrever o desenrolar 

desse tema, caro aos escritores da modernidade. Através da figura de um escritor 

fantasma, José Costa, Chico Buarque prepara a cena para o tratamento de questões 

ligadas à criação de uma obra em que a escrita e a leitura sejam simultâneas: “agora 

eu lia o livro ao mesmo tempo em que o livro acontecia” (KÓSTA, 2003, p. 174)17. 

Isso soa como um convite ao leitor para participar ativamente da sua materialização. 

No desfecho da obra, o suposto autor de Budapeste assume o papel tão-somente de 

seu leitor, admitindo não ter escrito aquele livro. 

Na arquitetura dessa ficção, vida e obra desejam ser a mesma coisa, pois o 

romance de José Costa, que o surpreende com a narração de fatos da sua vida que 

ele jamais atine ter escrito, é autobiográfico. Ele não escreve o romance; ele vive o 

romance. Está presente nos dois lados da trama, dentro e fora dela, assumindo o 

papel ambivalente de seu autor e de seu leitor. O clímax é exatamente essa 

percepção de uma escrita dinâmica, ou leitura paralela. O que se passa na obra é o 

que está se passando fora, na sua leitura, na sua vivência: o avesso do 

entendimento tradicional da mimesis em Aristóteles. O conceito da Poética, diferente 

do que se tem praticado, no romance de Chico, limita-se com a criação, com a 

imaginação: a arte imita a vida e vice-versa. 

                                                           
16

 Por deliberação ou reminiscência involuntária, Chico Buarque escreveu pelo modelo já arcaico do 
“novo romance” francês (que era “novo” na década de 50). É a “literatura do olhar”, como a 
chamaram Robbe-Grillet e outros tratadistas, clara transposição das técnicas cinematográficas para o 
texto literário (MARTINS apud NAME, 18/06/2004). 
17

 A referência objetiva devia ser esta: BUARQUE, 2003, p. 174. No caso desta “dissertação”, escrita 
sobre escrita, o recurso à ficcionalização, contracenando, em alguns trechos, com o objeto de 
pesquisa, é uma maneira de se aproximar dele, de criar intimidade, para, assim, ele se deixar revelar.  
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Na linha em que José Costa se lê, o livro é um espelho refletindo imagens 

sincrônicas da sua vida. Nesse ponto, as ficções se imbricam: as narrativas oriundas 

desse conluio convergem reciprocamente no momento da transfiguração do autor 

em leitor. Essa é sua morte e seu outro surgimento? Leitor de sua própria história, 

história escrita pelo fantasma do fantasma, o Sr...., personagem responsável pelo 

mistério de Budapeste (2003): afinal, quem escreveu aquele romance de dentro do 

romance de dentro? A pergunta fica em suspenso quando fechamos os livros. É 

que, na escrita moderna, tudo está por deslindar, e não por decifrar, conforme 

Barthes (2012). Então, para continuar a desdobrar, deslindar a questão, adentremos, 

pois, ao espaço literário de Budapeste (2003). 
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“Estrangerês” 

Em Budapeste (2003), lemos: “Devia ser proibido debochar de quem se aventura em 

língua estrangeira” (BUARQUE, 2003, p. 5). Chico Buarque, contudo, em sua 

escritura, parece arriscar-se no “estrangerês” de Albert Camus. O livro do autor 

francês nascido na Argélia tem sido considerado uma influência importante e chave 

de leitura de inúmeras obras, inclusive, a obra literária de Chico Buarque a partir de 

Estorvo (1991). O estrangeiro, de Camus, escrito em 1957, já foi arrolado como o 

romance ícone do existencialismo literário, corrente com a qual os romances de 

Chico Buarque flertam. 

A divagação do anti-herói do romance Budapeste (2003), do estrangeiro José Costa, 

digamos assim, através da língua magiar, no entanto, é uma maneira de assentar 

um tanto de magia na sua dura realidade: “Descobri naquele instante que em meus 

sonhos eu falava húngaro” (BUARQUE, 2003, p. 31). Realidade ficcional, a do José 

Costa, pois seu habitat natural, seu mundo, é a escritura, o livro, extrapolando, ao 

nível do mundo, a nossa capacidade de compreensão, pois, em algum momento, 

perdemos o limite de referência: 

O mundo e o livro reenviam-se eternamente e infinitamente as suas 
imagens reflectidas. Este poder indefinido de espelhamento, esta 
multiplicação cintilante e ilimitada – que é o labirinto da luz e que além disso 
não é nada – será então tudo que encontraremos, vertiginosamente, no 
fundo do nosso desejo de compreender (BLANCHOT, 1984, p. 104). 

Desejo frustrado de capturar um sujeito, a mão que escreve? Na obra em questão, 

no entanto, o que nos chega é apenas um pedaço desse sujeito cindido, dividido 

entre duas cidades (Rio de Janeiro-Budapeste), dois países (Brasil-Hungria), dois 

livros (O ginógrafo-Budapest), duas mulheres (Vanda-Kriska), duas línguas 

(português-húngaro), duas categorias (narrador-autor), configurando o duplo e a 

escrita em mise en abyme, com os quais a invocação do espelho dramatiza. 

José Costa, apesar de exímio narrador, é escritor contumaz. Quanto mais escreve, 

mais dissolve o contador em fragmentos que vão se dispersar por aí. A análise do 

romance leva a concluir que o ato de escrever e, consequentemente, a classificação 

de autor, destacada em seu caso, devora o ato de narrar uma história. Em 

Budapeste (2003), o narrador desaparece de nossa vista como uma figurinha ao 
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fundo da cena literária. José Costa salta de uma categoria para a OUTRA18 num 

gesto de escrita que vai ao longe, vai à Budapest. A língua portuguesa, seu objeto 

de trabalho, de fuga, já não lhe basta mais. Impõe-se o desafio de atravessar a 

hermética “parede de palavras húngaras” (BUARQUE, 2003, p. 8). Para o neófito, “o 

húngaro poderia ser uma língua sem emendas, não constituída de palavras, mas 

que se desse a conhecer só por inteiro” (BUARQUE, 2003, p. 8). Destacar uma 

palavra da outra seria o mesmo que “cortar um rio a faca” (BUARQUE, 2003, p. 8). 

Imagem inteira, palavras sem signos, linguagem imaginária,  

não seria então o caso de, no poema, na literatura, a linguagem ser, em 
relação à linguagem corrente, o que é a imagem em relação à coisa? 
Pensa-se de bom grado que a poesia é uma linguagem que, mais do que as 
outras, abriga e legitima as imagens. É provável que esteja uma alusão a 
uma transformação muito mais essencial: o poema não é poema porque 
compreenderia um certo número de figuras, de metáforas, de comparações. 
O poema, pelo contrário, tem a particularidade de que nada nele constitui 
imagem. Por conseguinte, cumpre exprimir de outro modo o que 
procuramos: será que a própria linguagem não se torna, na literatura, 
imagem inteira, não uma linguagem que conteria imagens ou colocaria a 
realidade em figura, mas que seria a sua própria imagem, imagem da 
linguagem – e não uma linguagem figurada – ou ainda linguagem 
imaginária, linguagem que ninguém fala, ou seja, que se fala a partir de sua 
própria ausência, tal como a imagem aparece sobre a ausência da coisa, 
linguagem que se dirige também à sombra dos acontecimentos, não à sua 
realidade, e pelo fato de que as palavras que os exprimem não são signos 
mas imagens, imagens de palavras e palavras onde as coisas se fazem 
imagens? (BLANCHOT, 1987, p. 25). 

Seria, então, o húngaro (língua que o diabo respeita), sem emenda, parede de 

palavras que se dá a conhecer só por inteiro, sinônimo de linguagem poética? 

Missão difícil apartar esses sons amalgamados (como as histórias do romance), mas 

não impossível para quem linguagem é acontecimento: “A notícia do avião já pouco 

me importava, o mistério do avião era ofuscado pelo mistério do idioma que dava a 

notícia” (BUARQUE, 2003, p. 8). A magia da língua magiar o atrai cada vez mais e 

traça seu destino (in)certo. Num pouso imprevisto, vai dar em Budapeste, onde 

conhece Kriska, uma professora de malucos que irá lhe introduzir no idioma húngaro 

depois de ele esgotar seus esforços. 

Com uma visão de raios X: “Cortei o som, me fixei nas legendas, e observando em 

letras pela primeira vez palavras húngaras, tive a impressão de ver seus esqueletos” 

                                                           
18

 Destaca-se o anagrama de autor nesse trecho para reforçar nossa posição, que está de acordo 
com José Miguel Wisnik (2003), de que a literatura é uma questão de alteração da identidade, de 
alteridade, de outridade. 
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(BUARQUE, 2003, p. 9), vai ao osso da palavra, alimentando-se do que há na sua 

superfície e no seu tutano: o saber e o sabor da palavra: “Tratava-se de um pão de 

abóbora, conforme o maître informou em inglês, mas eu não queria a receita da 

broa, queria saborear seu som” (BUARQUE, 2003, p. 10), queria roubar (Chame o 

ladrão!) umas palavras19: “No fundo do salão avistei uma roda de garçons falantes, e 

pensei que poderia ao menos filar umas palavras deles” (BUARQUE, 2003, p.10). 

Palavras, palavras, palavras... São elas que nos levam ao espaço estrangeiro da 

literatura? 

Os protagonistas de Camus e Chico Buarque compartilham características. O leitor 

que conhece as duas figuras dos romances fica sem saber onde começa uma e 

onde termina a outra. Lembra-se da roleta-russa? Pela via da reminiscência literária, 

essa cena recorda o protagonista Meursault, de O estrangeiro (2002), que se deixa 

envolver numa situação absurda, que não lhe dizia respeito, e, “sem querer”, acaba 

matando a troco de nada um desafeto de um seu conhecido, crime pelo qual será 

condenado à morte. 

Na verdade (na ficção), esses dois protagonistas são semelhantes porque são 

alienígenas. Eles não são estrangeiros num país, são estrangeiros no mundo. Para 

não deixar escapar o conceito, Albert Camus cravou a palavra-chave, o significante 

“estrangeiro”, na entrada do romance, na primeira capa, e Chico Buarque encaixou 

seu significado na saída da narrativa, na quarta capa – Budapest, Zsoze Kósta. 

O comportamento estranho de José Costa identifica-se mais com a loucura, com o 

absurdo, o outro lado da liberdade, do que com a normalidade. Esse sujeito que 

caminha, viaja, à procura de alguma coisa que ele mesmo não sabe bem o que vem 

a ser, dividido entre dois espaços, o espaço da realidade e o espaço literário, a 

cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Budapeste, a sanidade e a esquizofrenia, 

torna-se estrangeiro em seu próprio país. A sua maior aventura, a escritura de um 

romance, põe em xeque a sua existência, o sentido de sua vida, a sua 

individualidade, chegando mesmo a duplicá-lo. “Da mesma forma que o ator se 
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 No site de Chico Buarque consta esta “confissão”: “Tenho O estrangeiro, do Camus, dedicado à 
minha mãe, quando ele esteve no Brasil. Esse eu roubei da minha irmã”. 
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transveste em mil personagens, para poder ser mil vezes ele mesmo” (BUARQUE, 

2003, p. 23), José Costa (de)lira a linguagem e escreve prosa para livrar-se: 

Terminou o programa, a televisão saiu do ar, cessou todo trânsito lá fora, 
mesmo assim fui à janela e me sentei no peitoril, admitindo a hipótese de a 
Vanda vir a pé. Fiquei olhando a rua deserta, exceto por um sujeito na 
calçada, com um cigarro na boca. O tipo olhava de tempo em tempo para a 
minha janela, e cismei que ele também estaria à espera da Vanda. Acendi 
um cigarro igualmente, meio que para demarcar território, e em resposta ele 
acendeu outro na brasa do primeiro, talvez no intuito de me provar que a 
esperava mais que eu. Mas era o vigia do condomínio, como pude constatar 
ao clarear o dia (BUARQUE, 2003, p. 78).  

Ante um espelho antinarciso, o delírio se completa: 

Fui até a ponta do arpoador, voltei ao mirante do Leblon, perambulei dentro 
do bairro, e quando vi estava chegando ao meu antigo endereço. Esgueirei-
me, segui para o hotel, mas devo ter perdido o rumo, porque depois de 
umas voltas fui parar de novo em frente ao prédio onde morei com a Vanda. 
Na terceira vez que passei por lá, deparei com uma cara conhecida e me 
escondi atrás de uma mureta. Era o vigia, que fumava fora da guarita, 
olhando para o alto. Não havia luz alguma nos apartamentos, mas numa 
janela do sétimo andar se acendeu uma minúscula chama, alguém fumava 
no quarto da Vanda. Dava três, quatro tragadas contínuas, profundas, e 
atirava a guimba lá embaixo, onde o vigia acendia um cigarro na ponta do 
outro. E já despontava o sol por trás do prédio, o vigia a olhar para o céu, a 
brasa a escandescer no quarto escuro, quando ouvi um guincho de pneus, 
dois faróis me iluminaram, eu estava na entrada da garagem. Apertei-me 
contra a mureta, uma camionete vinha descendo, freou a meu lado, fiquei 
junto à janela do motorista, tive a impressão de que me observavam ali de 
dentro. Mas através do vidro preto eu não enxergava nada, só me via a mim 
mesmo naquele espelho, as olheiras, a barba por fazer, o terno todo 
amarrotado (BUARQUE, 2003, p. 163). 

“No seu rosto um pouco assimétrico, eu só via os olhos, muito claros, que me 

examinavam atentamente sem nada exprimir de definível. E tive a estranha 

impressão de estar sendo olhado por mim mesmo” (CAMUS, 2002, p. 89). Pois que 

na escrita o sujeito se reparte em parte, podendo perder uma delas, e adquirir 

outras. Escrever, portanto, é perder-se, é descrever-se em plena duplicação. 

A semelhança com Camus, no entanto, circunscreve-se à temática do sujeito 

(des)orientado no mundo. Expressivamente, em Budapeste (2003), a técnica 

narrativa de Chico Buarque eleva a linguagem à condição de personagem20. Deriva 

daí uma triplicação, pois a linguagem, o terceiro elemento (ou o primeiro elemento, 

                                                           
20

 Luiz Antonio Giron, refere-se “à linguagem, ou sua impossibilidade, como a grande personagem do 
romance de Chico Buarque. [...] Adotar tal heroína, fora de cena no Brasil [...], pode ser um sopro de 
espírito na empobrecida ficção nativa. Budapeste flui como um poema em prosa, que remete aos 
sambas clássicos do autor” (GIRON apud NITRINE, 2008, p. 191). 
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dependentemente da banda em que se olha), contracena com um sujeito a 

contracenar-se. 

Além disso, destaca-se, José Costa, fantasma de si mesmo, é também o espectro 

dos outros experimentos anteriores do autor, especialmente o estorvo e o Benjamim 

Zambraia, como teremos oportunidade de comentar adiante. Feitas as 

compensações, pode-se dizer que essa personagem, apesar do abismo em que 

está submetida, caminha, caminha e caminha à procura de si mesma, mas se 

encontra com a experiência (desviante) da linguagem.  

À medida que progride a trama, José Costa torna-se cada vez mais parecido com 

seus fantasmas, na sua incapacidade de enquadrar-se no perfil ideológico da 

humanidade, no qual cabe ao sujeito sofrer a morte da mãe: “Hoje mamãe morreu. 

Ou talvez ontem, não sei bem.” (CAMUS, 2002, p. 7), no qual cabe ao chefe de 

família saber as necessidades da casa: “Mandei levar o meu filho à escola, ordenei 

uma omelete e frutas frescas descascadas, porém não tinham feito a feira e o 

menino estava de férias” (BUARQUE, 2003, p. 78). Vidas em abismo? 

À parte serem as secas narrativas das desventuras de Mersault e de José Costa, O 

estrangeiro (2002) e Budapeste (2003) são também as narrativas das desventuras 

de um homem contemporâneo? Uma espécie de autobiografia de todo mundo? 

Liberdade e abismo são faces da mesma moeda? Quando Mersault e José Costa 

descobrem que uma implica no outro, afinal encontram a paz? Seria a história dessa 

compreensão, desse encontro, que Camus e Chico Buarque nos propõem? 

Espécies um tanto perversas de livros de autoajuda? Seguimos perguntando: se a 

literatura é saúde, ela o é em seu ato de deslocamento incessante, como propõem 

Barthes, Deleuze, Blanchot? 

Estes homens modernos – chamemo-los, como os autores, de Mersault e de José 

Costa –, ao contrário dos antigos, não encontram mais nem explicação nem consolo 

para o que acontece em suas vidas. Tudo acontece às suas revelias e nada faz o 

menor sentido. Suas vidas não são explicadas por nenhuma fé, nenhuma religião, 

nenhuma ideologia, nem mesmo pela fé na ciência. Estes homens não têm nada em 

que se amparar. O que pode ser visto como uma vantagem: estes homens são 

livres, podem se fazer a si mesmos, suas vidas absurdas estão em aberto, por 
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consequência, em abismo; equilibrando-se entre um e outro, eles se deparam com o 

risco de se perderem, com o risco de desaparecerem, e se angustiam diante da 

liberdade, anexa do abismo: “quem anda de cabeça para baixo, senhoras e 

senhores, quem anda de cabeça para baixo tem o céu como abismo” (CELAN apud 

poenocine.blogspot.com n.p.). 

 

O “palimpincesto” de Chico 

O caso do romance Budapeste (2003), para nossos fins, é bem especial, pois nele 

se armazenam as outras criações da lavra do artista que se deixam flagrar em 

lances magistrais de déjà vu, apresentando-se como releitura, movimento, trânsito 

literário, num construto, também, de intratextualidade e estratégia de escrita em 

mise en abyme. 

Em Budapeste (2003), também, à moda antiga, contrastando com sua atualidade, 

encontra-se o exercício do palimpsesto, “no qual deve transluzir-se os rastos – 

tênues, mas não indecifráveis – da ‘prévia’ escrita” (BORGES, 1999, p. 497). Em 

suma, há nessa obra de Chico Buarque uma libertinagem de linguagem que funde 

palavras oriundas de todas as heranças, oferecendo-se em “palimpincesto” uma 

escrita de gozo tal qual fala Barthes em O prazer do texto (2002); escrita que infringe 

normas, que desconhece limites e que gera, a partir dos textos consanguíneos, 

outras escrituras, constituintes do espaço literário ad infinitum? 

O Estorvo (1991), por exemplo, nas entrelinhas, deixa entrever um prenúncio do 

Budapeste (2003): “Depois abri uma caixa redonda tipo chapeleira, e dentro dela 

estava outra caixa, também redonda, e saiu outra de dentro, e mais uma, que nem 

boneca russa21” (BUARQUE [Estorvo], 1991, p. 60)22, antecipando o procedimento 

                                                           
21

 “As babushkas são aquelas bonecas tchecas (os russos também as chamam ‘matrioshkas’) que se 
encaixam umas dentro das outras. A criança abre a primeira e encontra no seu interior outra 
semelhante, mas menor. Abre essa boneca menor e encontra uma terceira, ainda menor, e assim por 
diante até a última, pequeníssima, de madeira maciça – que não se abre. O brinquedo parece ter por 
objetivo provocar a surpresa, mas como provocar surpresa ad infinitum?” (BERNARDO, 2010, p. 32). 
 
22

 Nesta seção, inseriremos o título do romance citado entre colchetes na referência para que o leitor 
não se perca no emaranhado de frases extraídas dos romances de Chico Buarque. Desejamos 
misturar as escrituras do autor, fazê-las confundirem-se umas pelas outras na nossa forma 
expressiva, dramatizando com o conteúdo impresso em O “palimpincesto” de Chico. 
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especular da mise en abyme empregado no romance “húngaro” consequente, cuja 

imagem evocada das matrioshkas reproduz a fórmula tradicional das narrativas de 

encaixe. Em Budapeste (2003), no entanto, como veremos, Chico Buarque 

reformula a fórmula. 

Além disso, o enlouquecimento de José Costa, protagonista do Budapeste (2003), 

descrito na terceira parte da narrativa (Eu nunca tinha visto), coincide com o 

“destino” do protagonista de Estorvo (1991): “Custei a aprender que para conhecer 

uma cidade, melhor que percorrê-la em ônibus de dois andares é se fechar num 

aposento dentro dela” (BUARQUE [Budapeste], 2003, p. 47). 

Fechado nesse aposento, ele é levado ao mais longínquo e original espaço da 

linguagem, o pensamento23, no qual cria as mais fantásticas imagens acerca de si 

mesmo: de solteirão a homem casado e amante, de denegado a escritor de alta 

literatura, de ex-modelo fotográfico a ator famoso... Enfim, uma mente imaginária e 

fantasiosa desdobrada nas que a antecederam e nas que a sucederão. 

Esse fluxo de pensamento não é interrompido nem pelo zil da “campainha, eu ainda 

me lembrava que campainha em turco é zil. [...] fiquei com o zil na cabeça, é uma 

palavra boa, zil, muito melhor que campainha (BUARQUE [Budapeste], 2003, p. 7). 

Zil, rumor do rumor, balbucio interno, barulho que funciona, um dejà vu a dar ao 

leitor a impressão de que lê os romances de Chico Buarque de uma tacada só: 

“Tocaram a campainha, andei pé ante pé até a porta, espiei pelo olho mágico” 

(BUARQUE [Budapeste], 2003, p. 88): 

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. Deve ser coisa 
importante, pois ouvi a campainha tocar várias vezes, uma a caminho da 
porta e pelo menos três dentro do sonho. Vou regulando a vista, e começo a 
achar que conheço aquele rosto de um tempo distante e confuso [...] 
(BUARQUE [Estorvo], 1991, p. 11). 

Um tempo futuro, quem sabe. Vou regulando a vista, e também começo a achar que 

conheço esse sujeito de outro espaço literário, pois Budapeste (2003) fica logo ali 

                                                                                                                                                                                     
 
23

 Esse é um dado da linguística, pois “somente através da linguagem o pensamento pode pensar” 
(FOUCAULT, 2000, p. 398). 
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depois de Benjamim (1995). Chega-se lá pelo percurso iniciado em Estorvo (1991). 

O caminho é o mesmo. Somente a paisagem muda. Mas fala.  

A passividade desses dois anti-heróis, coincidência ou não, só não é maior do que a 

de seu parente Benjamim Zambraia. Esse trio demonstra total incapacidade de se 

impor socialmente em situações banais, como na passagem da roleta-russa em que 

José Costa, “sem querer”, é levado a experimentar o gosto de um tiro na cabeça 

disparado por ele mesmo, frustrado, afinal, por não haver bala no gatilho; ou como 

na cena em que o “famoso ator” (BUARQUE [Benjamim], 1995, p. 43), protagonista 

de uma tragédia, “sem querer”, é arrastado a um palco por adolescentes que 

disputavam uma gincana; ou, ainda, como no caso das joias subtraídas da irmã, em 

que um incerto “mala”, também “sem querer”, escamba por uma mala cheia de um 

“fuminho Cheiroso” (BUARQUE [Estorvo], 1991, p. 90). 

A mala, o estorvo do estorvo, pois “um homem sem compromisso, com uma mala na 

mão, está comprometido com o destino da mala” (BUARQUE [Estorvo], 1991, p. 53). 

A reiteração metafórica do signo, como o lobo da Chapeuzinho, MA LA MA LA MA 

LA MA LA MA LA MA LA MA LA MA LA MA LA MA, simboliza esse sujeito sem alça 

(objeto e abjeto), incômodo social e familiar, e o espaço em que ele mergulha: um 

homem caído na lama. 

Outra semelhança no comportamento de José Costa com os outros protagonistas é 

a sujeição à humilhação pessoal, marcadamente em Benjamim e no Estorvo, como 

se pode deduzir desse título, e o descaso com o próprio sofrimento físico: “Ela 

deixou no ar a minha mão, ficou com nojo da minha mão pingando sangue, e isso 

não podia ser, eu nunca tive nojo dos sangues dela” (BUARQUE [Budapeste], 2003, 

p. 111); “Mas quando olhar a mancha viva [de sangue] na minha camisa, talvez faça 

uma careta e me deixe passar” (BUARQUE [Estorvo], 1991, p. 141). 

 

Nomes impróprios 

No inominado Olho mágico, que veio a ser Estorvo (1991), um homem deambula de 

quarteirão em quarteirão – do apartamento onde “morre” (vive) à casa da irmã, ao 

sítio do cunhado, ao apartamento da mãe, à casa da ex-mulher, ao apartamento do 
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amigo, às ruas – como que fugindo de si próprio, pois o maior entrave da sua 

existência é ele mesmo. O olhar turvo pelo qual a história se filtra, metáfora do olho 

mágico, que perpassa a narrativa de fora a fora, faz com que o leitor tome para si a 

impressão do narrador (do autor anônimo?) do romance, que não consegue “definir 

aquele sujeito através do olho mágico” (BUARQUE, 1991, p. 11). A deformação 

visual do olho mágico dá a tônica da narração, e a expressão bem podia intitular a 

obra. O título sublime, apesar da preferência da Companhia das Letras, que editou a 

obra, foi descartado; coube ao autor a palavra inicial24. 

Nomes, aliás, nesse romance, não é o forte. A designação das personagens é dada 

por alguma característica externa: o vigia, a dona da casa, o jardineiro, o 

empregado, a garota, o marido, a irmã, a mãe, a menina da cabeleira, o velho, a ex-

mulher, a amiga magrinha da irmã, o estorvo... A ausência dos nomes próprios que 

se escrevem com iniciais maiúsculas reforça o esvaziamento da identidade, a vida 

cada vez mais minúscula, a despersonalização dos seres descritos no romance, 

mal-da-década de 1990: 

A perda da determinação e de rumo dos personagens é uma característica 
que a prosa da década de 1990 iria prolongar, em narrativas que oferecem 
o indivíduo como um tipo de fantoche, envolvido em situações que flertam 
com o inumano; jogos complexos de um destino que opera além de sua 
compreensão e controle. Personagens dessubjetivados são levados por 
forças desconhecidas da fatalidade ou da coincidência, o que resulta num 
profundo questionamento existencial, assim como acontece no romance de 
Chico Buarque de Hollanda, Estorvo (1991), e mais tarde em Benjamim 
(1995) (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 33). 

Em Benjamim (1995), pelo contrário, os nomes impróprios atuam fortemente na 

narrativa. Em conluio com o enredo, fabulando ironicamente, a alcunha 

grandiloquente conta os insucessos no universo de pretensas celebridades. A 

começar por Benjamim Zambraia, ex-modelo fotográfico decadente que adotou uma 

câmera invisível para se duplicar, passando por Alyandro Sgaratti, “o companheiro 

xipófago do cidadão!” (BUARQUE, 1995, p. 71) e Castana Beatriz, mais atriz que 

beata. Há também o G. Gâmbolo da G. Gâmbolo Publicidade e Marketing, cuja 

função é engambelar os outros, e Ariela Masé, corretora fracassada, que flerta com 

                                                           
24

 A primeira ideia para o nome do romance partiu da Companhia das Letras, que editou Estorvo 
(1991). "Era olho mágico, mas eu não gostei. O título mais ou menos escorregou, assim como o livro. 
Não houve um projeto, ele foi acontecendo, semelhante ao meu processo de compor'', diz Chico 
Buarque ao Jornal do Brasil em 06/11/1991, entrevista disponível no site do escritor. 
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os holofotes. Esses personagens “são levados por forças desconhecidas da 

fatalidade ou da coincidência” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 33) a um abismo com 

espelhos. Esse fato é ilustrado pela sorte do protagonista Benjamim Zambraia no 

instante de sua morte, em que vê sua existência projetada do início ao fim, como 

num filme. 

Diante do pelotão de fuzilamento, não lhe resta mais nada a fazer além de congelar 

o tempo e rever-se em situações que preferiria esquecer: 

Cego, identificaria cada fuzil e diria de que cano partira cada um dos 
projéteis que agora o atingiam no peito, no pescoço e na cara. Tudo se 
extinguiria com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o primeiro alvo 
letal (aorta, coração, traqueia, bulbo), e naquele instante Benjamim assistiu 
ao que já esperava (BUARQUE, 1995, p. 5 e p. 162). 

Enquanto nós, leitores, assistimos ao que não esperamos: um final infeliz do 

personagem que contracena com um final feliz da linguagem e da narrativa que 

reproduz seu começo num movimento circular que evoca a imagem do oroboro. 

O predomínio destas vogais cíclicas oooo em oroboro já diz tudo? Não é preciso 

desenhar a figura da serpente mítica a retroalimentar-se da própria cauda para 

entendermos o que essa palavra implica e explica: o eterno retorno. O anagrama 

especular e espetacular se dá para leitura em qualquer direção, recomeça quando 

termina. Oroboro se parece com o que nomeia. Igual à escrita de Chico Buarque, 

quando a forma narrativa se confunde com o mundo descrito. 

Outra vez, agora com Benjamim (1995) como seta, estamos no caminho incerto de 

Budapeste (2003), no qual a fabulação acerca da autofecundação será reproduzida 

ad infinitum, “e a mulher amada, de quem eu já sorvera o leite, me deu de beber a 

áqua com que havia lavado sua blusa” (BUARQUE, 2003, p. 174), dificultando ao 

caminhante atravessar o labirinto e alcançar a última parada. 

Leite derramado (2009), contudo, o quarto romance da nova fase, é um caso à 

parte, pois constitui “obra de um escritor em plena posse de seu talento e de sua 

linguagem”, como resenha Leila Perrone-Moisés: 

Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de uma 
tradicional família brasileira, ele desfia, num monólogo dirigido à filha, às 
enfermeiras e a quem quiser ouvir, a história de sua linhagem desde os 
ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da 
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Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de Janeiro atual. Uma 
saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo 
como pano de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos 
(PERRONE-MOISÉS apud BUARQUE, 2009). 

No espaço literário intitulado Chico Buarque, o leitor pode acompanhar, assim o 

fizemos aqui, a construção de um arquétipo de personagem (“como um tipo de 

fantoche, envolvido em situações que flertam com o inumano”) e a composição de 

um modelo de estrutura narrativa que atravessa os romances de dentro a dentro na 

direção do infinito, do inacabamento, pois o 

escritor nunca sabe que a obra está realizada. O que ele terminou num livro, 
recomeçá-lo-á ou destruí-lo-á num outro. Valéry, celebrando na obra esse 
privilégio do infinito, ainda vê nela o lado mais fácil: que a obra seja infinita, 
isso significa (para ele) que o artista não sendo capaz de lhe por fim, é 
capaz, no entanto, de fazer dela o lugar fechado de um trabalho sem fim, 
cujo inacabamento desenvolve o domínio do espírito, exprime esse domínio, 
exprime-o desenvolvendo-o sob a forma de poder. Num certo momento, as 
circunstâncias, ou seja, a história, sob a figura do editor, das experiências 
financeiras, das tarefas sociais, pronunciam esse fim que falta, e o artista, 
libertado por um desenlace, por um desfecho que lhe é imposto, pura e 
simplesmente, vai dar prosseguimento em outra parte ao inacabado 
(BLANCHOT, 2011, p. 12). 

O recomeço ou a destruição do que Chico Buarque havia terminado nos livros 

anteriores pode ser percebido na impropriedade dos nomes. Como vimos, a alcunha 

exerce função nas obras desde a Fazenda modelo (1976), cuja fauna contém 

“os mais fiéis correligionários de Juvenal [Juscelino?]: Kahr, Kaledin, 
Kamorra, Kapp, Karensen, Karim, Karma, Katazan, Kazuki, Kebab, Keitel, 
Kernig, Kirill, Kital, Klaus, Kleber, Kramer, Kreuger, Kris, Kuklux, Kulak, 
Kurn, Kussmaul [Kubitschek?] e só espero não ter omitido nenhum” 
(BUARQUE, 1976, p. 29). 

Essa letra alienígena repetida kkkk ri jocosamente do Brasil ou, simplesmente, dá 

nomes aos bois? 

A estrangeirização da língua portuguesa é resgatada com juros e correção em 

Budapeste (2003) através do aportuguesamento do húngaro. Os nomes próprios 

simples Kriska e Pisti são os exemplos mais destacados. Além disso, na versão 

nativa do romance, os nomes próprios simples comuns José Costa, Vanda, Álvaro e 

Joaquinzinho encenam a despersonalização, a impessoalidade das personagens, 

especialmente, a de José Costa, “tão zeloso do próprio nome, que por nada neste 

mundo abriria mão do anonimato” (BUARQUE, 2003, p. 90). Nem pela autoria de um 

livro? 
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Desse modo, no caso de Chico Buarque, a transfiguração dos procedimentos de um 

romance no outro, o “prosseguimento em outra parte ao inacabado”, ao invés de 

apagar por completo as marcas antecessoras, dá-lhes realce em favor do estilo. O 

desenvolvimento dessas estruturas aponta, cada vez mais, para a elaboração de 

narrativas e seres humanos complexos, que parecem ter como direção exatamente 

o Leite derramado (2009), no qual um monólogo fabula um sujeito em sua solidão. 

Mas, como dito, Leite derramado (2009) é já outra história. Voltemos à Budapeste 

(2003), adentremo-nos. 

 

Os meandros da narrativa 

Se entrar em Budapeste já “não é fácil, eu sabia que entrar em Budapeste não seria 

fácil” (BUARQUE, 2003, p. 47), sair de lá será mais difícil ainda. O labirinto tem por 

natureza oferecer tal dificuldade. Além das sinuosidades do caminho, dentro dele 

mora um monstro, o Minotauro, capaz, muitas vezes, de devorar suas vítimas (sete 

rapazes e sete donzelas) numa bocada. 

O monstro, no caso do romance Budapeste (2003), é a própria linguagem (Giron), 

musa, heroína, algoz e esfinge, cuja estruturação posta em abismo cria um enigma 

que parece querer dizer “decifra-me ou te devoro/decifra-me e te devoro”. Mas, 

nosso projeto é diferente do de Édipo: não pretende resolver o quebra-cabeça; 

aquém de decifrá-lo, arrisca-se tão-somente a deslindá-lo, empregando, por 

assimilação, o ensinamento de Barthes (2012). Porque Teresa, a musa, a linguagem 

literária, desperta mais tesão do que Teseu. Como um oleiro, seu criador a moldou 

carinhosamente na ponta dos dédalos: “Ao ouvir cantar Teresa, caí de amores pelo 

seu idioma, e após três meses embatucado, senti que tinha a história do alemão na 

ponta dos dedos” (BUARQUE, 2003, p. 39). 

A mitologia explica: como tributo a Minos, rei de Tebas, os atenienses deviam 

entregar todos os anos quatorze jovens para serem devorados pelo Minotauro, 

monstro com corpo de homem e cabeça de touro, forte e feroz, que era mantido num 

labirinto construído por Dédalo, tão habilmente projetado que quem se visse ali 

encerrado, não conseguiria sair sem ajuda. Teseu resolveu livrar seus patrícios 
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dessa calamidade, ou morrer na tentativa, oferecendo-se para se juntar às vítimas. 

Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por ele e deu-lhe uma espada, para enfrentar 

o Minotauro, e um novelo de linha, graças ao qual poderia encontrar o caminho de 

volta. Teseu foi bem sucedido em sua tarefa, mas abandonou Ariadne. 

O labirinto do qual Teseu escapou, graças ao fio de Ariadne, fora construído por 

Dédalo, um artífice muito habilidoso. Era um edifício com inúmeros corredores 

tortuosos que davam uns para os outros e que pareciam não ter começo nem fim, 

como o rio Meandro, que volta sobre si mesmo e ora segue para adiante, ora para 

trás, em seu curso para o mar. 

Curiosamente, a cidade de Budapeste, espaço onírico do romance homônimo, em 

seu subterrâneo, também apresenta inúmeros corredores tortuosos que dão uns 

para os outros e que parecem não ter começo nem fim. Embaixo de Budapeste 

existe um verdadeiro labirinto. Budapeste é uma cidade banhada por quase todo tipo 

de água. E foram justamente as águas quentes que acabaram abrindo várias 

cavernas embaixo do distrito de Buda. Essas cavernas formaram um verdadeiro 

labirinto. No início, tudo isso era só uma curiosidade, até que na Segunda Guerra 

todas essas cavernas foram usadas como abrigos. Foi nessas cavernas que 

milhares de pessoas se protegeram de ataques aéreos. Hoje elas são usadas para 

contar histórias. Histórias como as do romance de Chico Buarque, que, mais uma 

vez, identifica-se com o universo narrado. 

Curiosamente, o romance Budapeste (2003) também é um espaço que apresenta 

inúmeros corredores tortuosos (O ginógrafo, Budapest) que dão uns para os outros 

e que parecem não ter começo nem fim. Como o rio Meandro, o romance volta 

sobre si mesmo e ora segue para adiante, ora para trás, em seu curso para o mar, 

para Ao som de um mar, o penúltimo capítulo da narrativa, que introduz o desfecho 

das histórias: “As manhãzinhas eram propícias a caminhadas na orla, de preferência 

em plena cerração, ao som de um mar” (BUARQUE, 2003, p. 153) “[...] e à luz do 

céu profundo,/ Fulguras, ó Brasil, florão da América,/ Iluminado ao sol do novo 

mundo!” (ESTRADA, apud planalto.gov.br n.p.). 

E, nesse embalo, seguindo o “som do mar”, na extensão de Costa, vamos dar, 

novamente, quem diria, na Canção do exílio, de Gonçalves Dias, através dos versos 
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parafraseados por Joaquim Osório Duque Estrada no Hino nacional: “‘Nossos 

bosques têm mais vida’,/ ‘Nossa vida’ no teu seio ‘mais amores’”. É que o hipertexto 

nos persegue, indicando que “o escritor pode apenas imitar um gesto sempre 

anterior, jamais original; seu único poder está em mesclar as escrituras, em fazê-las 

contrariar-se umas pelas outras” (BARTHES, 2012, p. 62).  

A mistura de escritura em Budapeste (2003) é parte importante de sua estrutura, 

tanto que parece erro aplicar o singular na linguagem que se refere ao romance. 

Como o rio Danúbio, a narrativa se bifurca (se trifurca) em pelo menos três histórias 

paralelas (que se contam), que se encontram na partida: “Devia ser proibido 

debochar de quem se aventura em língua estrangeira” (BUARQUE, 2003, p. 5), 

frase que abre as aventuras; e se encontram na chegada: “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. 174), desfecho das três obras: O ginógrafo, Budapest e 

Budapeste. O ligamento das fábulas nas pontas é um indicador de simultaneidade e 

um elemento que permite unificar o plural (três enredos em um) ou pluralizar o 

singular (uma intriga que triangula transcendendo a estrutura tradicional de encaixe 

das narrativas). 

O poder de mesclar as escrituras e fazê-las “combinar-se” umas com as outras é um 

procedimento que Chico Buarque (que José Costa) explora extraordinariamente em 

Budapeste (2003), romance que compõe o romance O ginógrafo, romance que 

compõe o romance Budapest, romance que compõe o romance Budapeste, 

romance que contém o mundo, formando uma espécie de anfibologia discursiva 

responsável pela ambiguidade romanesca. O processo de formação das palavras 

para a composição das narrativas, além da derivação (vimos como é possível 

pensar que Budapeste deriva de Benjamim, que deriva de Estorvo, que deriva d’O 

estrangeiro, que...), não se dá simplesmente por justaposição, mas, sobretudo, pela 

composição por aglutinação.  

No entanto, estamos falando de um artifício para o qual, aparentemente, falta 

substantivo25, pois, ao contrário do que comumente acontece na aglutinação, em 

                                                           
25

 Eis que o nome que nos faltava convida-nos da Escrita em abismo, último passo desta caminhada, 
a mise en abyme. Logo logo o visitaremos. 
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Budapeste não há perda de elemento gráfico ou sonoro em nenhum dos seus 

radicais26. Aliás, o que se tem são ganhos, pois “a tarefa revolucionária da escrita 

não é excluir, mas transgredir” (BARTHES, 2004, p. 66). A resultante são palavras 

reduplicadas, em cujo significante pode residir, o contexto obriga a escolher, a 

narração do primeiro grau (escrevo), ou a narração do segundo grau (escrevo que 

escrevo) ou, ainda, a narração do terceiro grau (escrevo – Budapest – que escrevo – 

O ginógrafo – que escrevo – Budapeste). O leitor, aí, também é arrastado a um 

abismo do qual já não pode escapar, pois, como canta Itamar Assumpção, “não há 

saídas, só ruas, viadutos e avenidas”? 

O romance urbano de Chico Buarque contrasta, nesse ponto, com sua novela 

pecuária, ingresso do artista na prosa de fôlego, e contracena com ela no fingimento 

poético acerca da autoria. K. Kleber (Kaspar Krabe?), no prefácio “falso” da Fazenda 

modelo (1976) destaca a “veia literária” e o “estilo límpido” do autor da novela, que, 

por acaso, não vem a ser ele. “Pretender, pois fazer uma apreciação à altura da 

obra, numa mera apresentação, equivaleria ao labor de escrever uma outra, o que, 

como já dissemos, é presunção acima de nossas possibilidades” (BUARQUE, 1976, 

p. 16). Até porque, ao lograr ser escritor e compor O ginógrafo, K. K. teve de recorrer 

à pena de José Costa, esse, sim, um “verdadeiro” autor. 

Como em Jorge Luis Borges, comentado por Maurice Blanchot (1984), o livro infinito 

de Chico Buarque também parece ver 

em todos os autores um único autor, e o único autor é Carlyle, e o único 
autor é Whitman, e já não é ninguém. Reconhece-se em George Moor e em 
Joyce – poderia dizer em Lautréamont e em Rimbaud – capazes de 
incorporar nos seus livros páginas e figuras que não lhes pertenciam, pois o 
essencial é a literatura, não os indivíduos, e, na literatura, é que ela seja 
impessoalmente, em cada livro, a unidade inesgotável de um único livro e a 
repetição fatigada de todos os livros (BLANCHOT, 1984, p 105). 

Em Budapeste (2003), a pluralização do singular é, inclusive, endógena27. À medida 

que o leitor atravessa a parede de palavras húngaras, a camada hermética do 

                                                           
26

 A analogia com a engenharia da palavra nesse contexto está associada à aproximação de 
Budapeste com os princípios da poesia, cujo núcleo é a palavra (ou a letra), enquanto a prosa adota 
como unidade mínima a frase. Trataremos disso na seção nomeada por Cortázar. 
 
27

 Sandra Nitrine (2008) fala de intertextualidade endógena na obra de Chico Buarque, referindo-se 
às relações entre os textos ficcionais “contidos” no romance real. O processo de criação de 
Budapeste (2003) deixa entrever, no entanto, uma inversão no sistema matemático do conjunto: a 
narrativa real é que está contida nas narrativas criadas. 
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romance, e navega nas camadas mais profundas da sua arquitetura, O ginógrafo, 

Budapeste, contempla o desdobramento amebiano da obra: capacidade exponencial 

de recriar-se que, a partir de um núcleo, faz gerar toda uma comunidade. 

Budapeste, nesse sentido, é uma colônia de amebas.  

Ensina a biologia que a ameba é um micro-organismo unicelular, de tamanho 

variado, que pertence ao grupo dos protozoários. Sua reprodução assexuada, na 

maioria das espécies, faz com que a célula amebiana divida-se formando duas 

novas amebas, que se transformarão novamente, aumentando sua população ao 

quadrado. A semelhança com o romance é um caso de literatura; e um exercício de 

lógica. Porque, “a literatura é uma saúde [ou uma doença]”, como diz Gilles Deleuze 

(1997). E diz mais: 

O problema de escrever: o escritor, como diz Proust, inventa na língua uma 
nova língua, uma língua de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas 
potências gramaticais ou sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus 
sulcos costumeiros, leva-a a delirar. Mas o problema de escrever é também 
inseparável de um problema de ver e de ouvir: com efeito, quando se cria 
uma outra língua no interior da língua, a linguagem inteira tende para um 
limite “assintático”, “agramatical”, ou que se comunica com seu próprio fora 
(DELEUZE, 1997, p. 9).  

A saúde e o delírio de Budapeste são diagnosticados na sua duplicação, no seu fora 

de si. O José Costa de Chico Buarque (Budapeste), apesar de possuir o dom da 

palavra, não chega a ser um escritor, mas o mapa de um escritor: “Não me aborrecia 

caminhar assim num mapa, talvez porque sempre tive a vaga sensação de ser eu 

também o mapa de uma pessoa” (BUARQUE, 2003, p. 56), apenas um escritor 

fantasma. Já o José Costa de José Costa (Budapest) é um literato reconhecido, um 

escritor celebrado: “Fui recebido no Parlamento, jantei no Palácio do Arcebispo, na 

Universidade de Pécs me concederam um título de doutor, que agradeci com um 

discurso empolado, surgido em meu bolso não sei como” (BUARQUE, 2003, p. 170).  

Apesar da identificação verbal, as obras constantes na narrativa constituem, aquém 

de paráfrases, paródias umas das outras, evidenciando também a crise da 

metalinguagem, além da crise do sujeito: duas faces da mesma moeda? E mais: 

outra inversão de estruturas verifica-se aí: a escrita fantasma sobressaindo-se ao 

escritor fantasma: 



71 

 

Meus passos se tornaram vagarosos, eu ia aonde me conduziam, eu já 
sabia o que me esperava, era como se meu livro continuasse a ser escrito. 
Em palestras, eu ainda tentava falar de improviso, tinha um ou outro 
lampejo de espírito, mas meus leitores já os conheciam todos. Eu ideava 
palavras estrambóticas, frases de trás para frente, um puta que o pariu sem 
mais nem menos, mas nem abria a boca, e na plateia algum exibicionista se 
me antecipava (BUARQUE, 2003, p. 171). 

A escrita adiantada, inclusiva, transgressiva e revolucionária de Budapeste (2003) 

aglomera literariamente criação (antídoto) e crítica (veneno) em seu enredo. Através 

da autoanálise, o romance se torna seu próprio comentador, caindo na tentação de 

aplicar o soro antes mesmo da picada: 

E quando ela telefonasse, eu aproveitaria para lhe dizer o quanto havia 
apreciado seu presente, me confessando surpreso pelo seu discernimento 
literário. Aí, desvanecida, ela discorreria sobre a fluência da narrativa e as 
qualidades estilísticas do livro, e tendo-o à mão me leria parágrafos inteiros 
que havia sublinhado (BUARQUE, 2003, p. 105). 

A antecrítica contida no romance oscila da construção à desconstrução de si 

mesmo: 

Desculpou-se por aquela sua obra de estreia que, malgrado o caloroso 
acolhimento, estava longe de satisfazer suas ambições literárias. Relendo-a 
com o distanciamento devido, encontrara um punhado de tolices, exageros, 
redundâncias, escassa imaginação no desenho das personagens femininas, 
em suma, deficiências que superaria em seu segundo volume de memórias, 
já em gestação (BUARQUE, 2003, p. 92-93), 

A fascinação consigo próprio e a autoflagelação se apresentam, entretanto, através 

de uma escrita invertida e não esgotam a questão. 

O jogo de espelho, a escrita em abismo (a abertura ao real, à vida), funda um 

paradoxo constante de linguagem que convida Narciso (autoamor) e Édipo (auto-

ódio) a participar dessa transfiguração, dessa revolução, pois “somente, ao que 

parece, uma escrita ‘invertida’, apresentando ao mesmo tempo a linguagem direita e 

sua contestação (digamos, para ir mais rápido: sua paródia), pode ser 

revolucionária” (BARTHES, 2004, p. 67). Inclusive, pode ser revolucionária e literária 

uma escrita que abre caminho para a indiscernibilidade entre ficção e vida através 

da fabulação do duplo. 
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Teresa: o corpo da escrita 

Teresa: o gozo da escrita 

Como veremos nesta seção, é ampla a aparição de Teresa na literatura brasileira. O 

gosto por esta musa de seis caracteres, Teresa, meia irmã da Beleza, açambarca o 

antigo e o novo, o erudito e o popular, o sério e o cômico, o romântico e o moderno, 

o infantil e o adulto, a criação e a crítica, além de outros ímpares. Depois de vagar 

mundos, a personagem Teresa aporta também em Budapeste (2003), interpretando, 

desta vez, o papel de papel. 

Apesar das despedidas que já deram ao pergaminho em virtude do universo digital, 

num canto profético e sonhador da nossa memória mais conservadora e náufraga 

ainda está ancorado este aviso: o papel é o paraíso do poema, ao qual se pode 

acrescentar: o papel é o paraíso da literatura. A função de Teresa, um ser de papel, 

vem em boa hora cumprir a profecia justamente em Budapeste (2003). Nesse 

poema, digo, nessa narrativa, Teresa reúne as forças vitais da literatura: a 

linguagem, a escrita e a leitura, o corpo e o gozo, o espaço e a inspiração, a 

urgência e a precisão, a fama e o anonimato, a sanidade e a loucura, a existência e 

o fim. 

Essa figura, Teresa, cai como uma luva na mão (nas mãos) que escreve. Mão que 

deixa como legado toda uma invenção, a escrita, a convocar sua irmã gêmea 

siamesa, a leitura, uma tarefa séria, a assumir sua contraparte no espaço literário 

confluente do corpo, conforme Blanchot (1948). Lucia Castello Branco esclarece: 

Digamos, então, que a tarefa séria começa quando já não se é capaz de 
ignorar que a leitura – tanto quanto a escrita – tem a ver com a mão que 
escreve e, portanto, com o corpo, ou, mais propriamente, com o que Maria 
Gabriela Llansol viria a designar, mais tarde, como o corp’a’screver. O 
corp’a’screver é uma das figuras de Maria Gabriela Llansol, presente em 
diversos de seus livros. Assim escrito, numa junção de corpo e ecrita, tanto 
se sugere que a escrita é, como propõe Llansol, um vivo (tem corpo), 
quanto, em direção inversa, propõe-se que um corpo se constitui, sempre, 
de escrita, no movimento incessante do escrever [...] e sua 
conjunção/disjunção com o corpo do sujeito (BRANCO, 2011, p. 14-15). 

O homem que escrevia em mulheres (o ginógrafo) ou a mulher que se deixa 

escrever (Teresa) concebem essa simbiose de corpo e literatura – ser e objeto – 

amalgamados pela existência, tão dependentes entre si que será de estranhar se o 
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desaparecimento de um não provocar a extinção da OUTRA, atados que estão pela 

linha de Ariadne: 

A escrita me saia espontânea, num ritmo que não era o meu, e foi na batata 
da perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No 
princípio ela até gostou, ficou lisonjeada quando eu lhe disse que estava 
escrevendo um livro nela. Depois deu para ter ciúme, deu para me recusar 
seu corpo, disse que eu só a procurava a fim de escrever nela, e o livro já ia 
pelo sétimo capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o fio do 
novelo, voltei ao prefácio, meu conhecimento da língua regrediu, pensei até 
em largar tudo e ir embora para Hamburgo. Passava os dias catatônico 
diante de uma folha de papel em branco, eu tinha me viciado em Teresa 
(BUARQUE, 2003, p. 39 grifo nosso). 

Tinha se viciado na expressão da beleza. Tinha se viciado em “literateresa”. Assim 

como outros autores, para quem Teresa é a musa, tinha se tornado dependente 

dessa figura desde a infância, quando ela embalava as brincadeiras de roda 

travestida de cantiga popular, travestida de Teresinha de Jesus. Já na sua primeira 

queda, três cavalheiros, de chapéu na mão, prontificam-se a levantá-la: o primeiro 

era seu pai; o segundo o seu irmão; o terceiro foi aquele a quem Teresa deu a 

mão28. 

A cantiga de roda certamente representa o primeiro contato de muitas crianças com 

a magnânima menina Teresinha, já capaz de atender a todos os pedidos: o gomo, o 

pedaço, o beijo e o abraço. O homem adulterado saberá retribuir o altruísmo da 

moça (“Eu te dou meu coração”)? Assustada, ao primeiro e ao segundo deles, 

Teresinha disse “não”: 

O primeiro me chegou 
Como quem vem do florista: 
Trouxe um bicho de pelúcia, 
Trouxe um broche de ametista. 
Me contou suas viagens 
E as vantagens que ele tinha. 
Me mostrou o seu relógio; 
Me chamava de rainha. 

Me encontrou tão desarmada, 
Que tocou meu coração, 
Mas não me negava nada 
E, assustada, eu disse "não". 

O segundo me chegou 
Como quem chega do bar: 

                                                           
28

 “Toquei na casa de Teresa, estava casada, chorei, ela me deu a mão, permitiu que eu escrevesse 
umas breves palavras enquanto o marido não vinha” (BUARQUE, 2003, p. 39 grifo nosso). 
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Trouxe um litro de aguardente 
Tão amarga de tragar. 
Indagou o meu passado 
E cheirou minha comida. 
Vasculhou minha gaveta; 
Me chamava de perdida. 

Me encontrou tão desarmada, 
Que arranhou meu coração, 
Mas não me entregava nada 
E, assustada, eu disse "não". 

O terceiro me chegou 
Como quem chega do nada: 
Ele não me trouxe nada, 
Também nada perguntou. 
Mal sei como ele se chama, 
Mas entendo o que ele quer! 
Se deitou na minha cama 
E me chama de mulher. 

Foi chegando sorrateiro 
E antes que eu dissesse não, 
Se instalou feito um posseiro 
Dentro do meu coração. (BUARQUE, 1979, n.p.) 

O terceiro foi aquele que roubou (Chame o ladrão!) seu coração. Chame o malandro, 

pois o posseiro de palavras, Chico Buarque, a reboque de Teresa, agora invade a 

área do povo29. A canção Teresinha, composta no final da década de 1970 para a 

peça Ópera do malandro, integra o álbum homônimo de 1979. A decantação de um 

“eu” feminino passa a frequentar as composições musicais do Chico. Pelo viés da 

releitura, o tema é retratado através do ponto de vista da mulher, pelo ponto de vista 

de Teresa, pelo canto da Teresa. 

É que, ao canto da sereia, digo, ao canto da Teresa – que “penetrava tudo e a 

paixão dos seduzidos teria rebentado mais que cadeias e mastro [...] –, não há na 

terra o que resista” (KAFKA, 1984, n.p.); até o sujeito de O ginógrafo, à vez primeira 

que ouve cantar Teresa, morre de amores pelo seu idioma, como também morria de 

amores (de romantismo) pela bela (e pelo seu idioma) Castro Alves: 

A vez primeira que eu fitei Teresa, 
Como as plantas que arrasta a correnteza, 

                                                           
29

 No texto de abertura de A banda (1966), disponível no site do autor, Chico Buarque revela inspirar-
se na linguagem popular (ou extrair dela conteúdo e forma) para exprimir-se: “Creio porém que por 
hoje, as ‘inconveniências da aurora’ são superadas nos versos do samba pela espontaneidade da 
linguagem popular, que não tem idade. É essa a linguagem que procuro roubar para exprimir uma 
visão objetiva, quase cinematográfica, do mundo que me cerca”. 
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A valsa nos levou nos giros seus 
E amamos juntos E depois na sala 
"Adeus" eu disse-lhe a tremer co'a fala 
E ela, corando, murmurou-me: "adeus." 
Uma noite entreabriu-se um reposteiro. . . 
E da alcova saía um cavaleiro 
Inda beijando uma mulher sem véus 
Era eu Era a pálida Teresa! 
"Adeus" lhe disse conservando-a presa 
E ela entre beijos murmurou-me: "adeus!" 
Passaram tempos sec'los de delírio 
Prazeres divinais gozos do Empíreo 
... Mas um dia volvi aos lares meus. 
Partindo eu disse - "Voltarei! descansa!. . . " 
Ela, chorando mais que uma criança, 
Ela em soluços murmurou-me: "adeus!" 
Quando voltei era o palácio em festa! 
E a voz d'Ela e de um homem lá na orquestra 
Preenchiam de amor o azul dos céus. 
Entrei! Ela me olhou branca surpresa! 
Foi a última vez que eu vi Teresa! 
E ela arquejando murmurou-me: "adeus!" (ALVES, 1997, p. 37). 

A irrepreensível despedida O “adeus” de Teresa dá o tom da ligação desse sujeito 

com a mulher amada, de quem sorvera o leite, e bebera da água com que havia 

lavado sua blusa. Musa sensual e acessível, incapaz de negar seus desejos30, 

capaz de refazer sua vida: “Quando voltei era o palácio em festa!/ E a voz d'Ela e de 

um homem lá na orquestra/ Preenchiam de amor o azul dos céus”. Esta Teresa 

reaparece mergulhada nas águas do Danúbio (ou nas águas do Rio de Janeiro), 

impressa nas páginas de Budapest (ou nas páginas de Budapeste – 2003), ou nas 

páginas de O ginógrafo: “Toquei na casa de Teresa, estava casada, chorei, ela me 

deu a mão, [...]”, ou nas páginas de... O hipertexto do romance nos dá a ler várias 

teresas num único lance: a do Castro Alves, a de Jesus e a de O ginógrafo, a de 

Budapest, a de Budapeste (2003), além de resgatar a Penélope das 

“inconveniências da aurora” (Ulisses) para a conveniência do agora (Budapeste): 

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 o leite eu já sorvera, 
me deu de beber a água com que havia lavado sua blusa (BUARQUE, 
2003, p. 40) 

                                                           
30

 Diferente da Teresa do ultrarromântico Álvares de Azevedo, mais clássica, doce inocente e virginal: 
“Quando junto de mim Teresa dorme,/ Escuto o seio dela docemente:/ Exalam-se dali notas aéreas,/ 
Não sei quê de amoroso e de inocente!// Coração virginal é um alaúde/ Que dorme no silêncio e no 
retiro…/ Basta o roçar das mãos do terno amante,/ Para exalar suavíssimo suspiro!” (AZEVEDO, 
2000, p. 137). 
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Se dermos um salto rumo ao modernismo, também encontraremos a bandeira de 

Teresa hasteada no mastro do mestre Manuel Bandeira, dialogando 

subversivamente com a Teresa de Castro Alves, que dialoga com a Teresa de Chico 

Buarque, que dialoga com a Teresa de Jesus, que...: 

A primeira vez que vi Teresa 
Achei que ela tinha pernas estúpidas 
Achei também que a cara parecia uma perna 

Quando vi Teresa de novo 
Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo 
(Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo  
nascesse) 

Da terceira vez não vi mais nada 
Os céus se misturaram com a terra 
E o espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas (BANDEIRA, 
1993, p. 74). 

Do rumor da língua gerado nessa conversa entre os textos deriva uma polifonia 

inaudível, ilegível. “Porque o rumor [...] implica uma comunidade de corpos: nos 

ruídos do prazer que ‘funciona’, nenhuma voz se eleva, conduz ou se afasta, 

nenhuma voz se constitui; o rumor é o próprio ruído do gozo plural” (BARTHES, 

2012, p. 95): 

Bakhtin, primeiro estudioso a elaborar os conceitos de polifonia e 
heterogeneidade, defendeu a ideia de que todo texto é um objeto 
heterogêneo, de que todo texto é constituído por várias vozes, é a 
reconfiguração de outros textos que lhe dão origem, dialogando com ele, 
retomando-o. Os sujeitos se constituem como tais nas ações interativas, 
sua consciência se forma no processo de interiorização de discursos 
preexistentes, materializados nos diferentes gêneros discursivos, 
atualizados nas contínuas e permanentes interlocuções de que vão 
participando (PIRES; TAMANINI-ADAMES, 2010, p. 71). 

Mas, pensemos aqui, sobretudo com Barthes. Porque o rumor, sim, traz em si uma 

comunidade de corpos. 

E Teresa participa desse balbucio, desse barulho que funciona, dessa caixa de 

Pandora. Teresa esgarça a imanência de Budapeste. Sua onipresença vai ao infinito 

e além. Está presente também nas Crônicas do Viver Baiano Seiscentista, de 

Gregório de Matos31, na Bossa Nova de Tom Jobim e Billy Blanco, Teresa da praia, 

na cantoria do Jorge Ben, Nega chamada Teresa, e na crítica literária acadêmica, 

                                                           
31

 Teresa é a décima subdivisão de A Cidade e Seus Pícaros, terceira parte da série de poemas, 
escrita por Gregório de Matos. 
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Teresa, publicação semestral do programa de pós-graduação em Literatura 

Brasileira da USP. Enfim, Teresa é o labirinto das letras e o abismo da literatura: 

buraco de encontrar-se ou se perder, canto da escrita e da leitura, lugar de gozar e 

de sofrer, via da imaginação e do sonho, parte de livrar-se no espaço da criação: 

corpo, sexo, boca, língua, palavra. 

 

“Lo que me gusta de tu lengua es la palabra.” 

Na indução de Julio Cortázar reúnem-se os elementos fortes de Budapeste (2003): o 

amor (gosto, desejo, corpo – o eu (me) e o outro (tu)) e a linguagem (corpo – o eu 

(me) e o outro (tu) – boca, língua, palavra), nos quais vem destituir-se o sujeito para 

fazer falar a palavra: 

Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. 
Lo que me gusta de tu sexo es la boca. 
Lo que me gusta de tu boca es la lengua. 
Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. (CORTÁZAR apud 
pensador.uol.com.br n.p.) 

A intersecção do amor e da linguagem aí (como lá) faz crer que eles sejam 

inseparáveis, e aponta na direção de um terceiro elemento – a loucura – 

circunvizinha daqueles, antipática sombra da linguagem. Palavra, a via de acesso 

(ou de saída) do corpo, que corre sério risco de se perder ao buscá-la loucamente; 

objeto desejado (“Palavra também é coisa – coisa volátil que eu pego no ar com a 

boca quando falo” – Clarice Lispector) e desejante (“As palavras querem me ser” – 

Manoel de Barros) que mantém estreita relação com sua outra face, a mulher. O 

feminino preenche de mistério, de leveza, de sensualidade, de magia esse ser, a 

palavra, que na boca do poeta (e do louco) transforma-se nas coisas que ele pensa: 

– E martelo  
grama de castela, móbile 
estrela, bridão 
lua e cambão 
vulva e pilão, elisa 
valise, nurse 
pulvis e aldrabas, que são? 
 
– Palabras (BARROS apud BRANCO, 1988). 
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Nesse delírio lírico, nessa histeria da palavra, nas suas queixas e súplicas32, a 

escrita se feminiza, porque esse “percurso pela materialidade da palavra, que 

procura fazer do signo a própria coisa e não uma representação da coisa, é típico da 

escrita feminina”, como assinala Lúcia Castelo Branco (1991), permitindo perceber 

incomodamente outra intersecção: mulher-linguagem-psicose: 

Esse incômodo, que às vezes nos põe a falar desenfreadamente, 
tagarelamente, ou que às vezes nos sufoca a voz como um amargo travo na 
garganta [...]. Sabendo que esse incômodo nos fala de uma outra voz, de 
um outro tom, de um outro lugar. Paradoxalmente distante e próximo, 
absurdamente estranho e familiar. O lugar de uma língua outra, uma língua 
que se compõe sobretudo de sussurros, gemidos e balbucios: a língua da 
mãe (BRANCO, 1991, p. 17). 

Desde a Criação que sempre foi assim, o domínio da mulher (da palavra) sobre o 

homem, porque ela, contrariando certa lógica, lhe é anterior (e interior): no princípio 

era o verbo. “Aos meus ouvidos o húngaro poderia ser mesmo uma língua sem 

emendas, não constituída de palavras, mas que se desse a conhecer só por inteiro” 

(BUARQUE, 2003, p. 8). E o verbo se fez carne: “Por um segundo imaginei que ela 

não fosse uma mulher para se tocar aqui ou ali, mas que me desafiasse a tocar de 

uma só vez a pele inteira” (p. 46). A convergência desses seres, a língua e a mulher, 

permite pensar que uma e outra atuam fortemente no aloucamento (no livramento) a 

que a experiência da escrita conduz: 

Essa face-mãe a qual o ponto de letra abre o signo, contudo, é também sua 
face de língua materna feita de sopros, gemidos e balbucios, feita de 
estilhaços de letras e de palavras, feita de puro som, desses “pequenos 
caminhos” em que “os significantes se põem a falar, a cantar sozinhos”, 
como dirá Lacan acerca da psicose (BRANCO, 1988, p. 44). 

E disto não resta dúvida: José Costa livra-se duplamente, por Chico Buarque, em 

Budapeste (2003), e por ele mesmo, em Budapest, e vive no livro, ilha cercada de 

palavras por todos os lados, como queria Cassiano Ricardo para a poesia. Na costa 

desse mar, José Costa navega absoluto, às vezes, obsoleto. Prestes a adquirir o 

volume Hungarian in 100 Lessons, é repelido por Kriska, “a mulher amada, de quem 

eu já sorvera o leite” (BUARQUE, 2003, p. 59), que adverte: “a língua magiar não se 

aprende nos livros” (BUARQUE, 2003, p. 59). Ademais, seu método de 

aprendizagem da língua estrangeira se dá pela palavra-coisa, pela poesia, zil-

                                                           
32

 “Era a mulher, com seus medos repentinos, seus caprichos sem razão, suas perturbações 
instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e sua deliciosa finura de sentimentos” (BALZAC 
apud BARTHES, 2012, p. 57). 
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campainha: “é uma boa palavra, zil, muito melhor que campainha” (BUARQUE, 

2003, p. 7); fecske-andorinha: “Sei que era poesia, porque intraduzível, a não ser 

para o dialeto székely, onde na palavra andorinha, facskë, também soa esse bater 

de asas, fecske” (BUARQUE, 2003, p. 133), ao invés de se dar pela frase, falando 

as coisas, como sói serem as narrativas: 

Mas antes de fixar e de pronunciar direito as palavras de um idioma, é claro 
que a gente já começa a distingui-las, capta seu sentido: mesa, café, 
telefone, distraída, amarelo, suspirar, espaguete à bolonhesa, janela, 
peteca, alegria, um, dois, três, nove, dez, música, vinho, vestido de algodão, 
cócegas, maluco, e um dia descobri que Kriska gostava de ser beijada no 
cangote (BUARQUE, 2003, p. 46). 

O último termo da lista, maluco, indica a aproximação com a loucura desse sujeito 

invadido pela linguagem. “E não será esse o ponto da poesia? Ponto em que as 

palavras se exibem em sua materialidade sonora, ou em sua materialidade 

plástica?”, pergunta-se Lucia Castelo Branco em Coisa de louco (1988), justapondo 

poesia e psicose. O poeta (o louco) José Costa, nesse sentido, está à beira (dentro) 

do abismo, prestes a se entregar àquela que lhe fará beber a água (“Nas primeiras 

aulas me fazia passar sede, porque eu falava água, água, água, água, sem acertar a 

prosódia” – BUARQUE, 2003, p. 45) com que havia lavado sua blusa: 

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 (BUARQUE, 2003, p. 
45). 

Sujeito encantado pelo corpo, ainda cônscio de si por não possuir integralmente, no 

caso do húngaro, acesso àquelas regiões da linguagem que proporcionam, através 

da lembrança da palavra, o autoesquecimento. Sujeito enamorado, náufrago, 

arrastado pelo amor e pela palavra (e a mulher amada...), completamente 

dependente de Teresa, (ví)cio de linguagem, ao qual a reles dependência química 

apenas se subordina: 

Esmaguei o maço de Fecske, mas em seguida me arrependi; afinal, de 
Budapeste, eu só trouxera na bagagem um pacote de cigarros e aquela 
palavra escrita, fecske. O tabaco se fora, mas a palavra húngara, talvez eu 
não a conseguisse largar assim de estalo. Pousei o maço na coxa, alisei-o, 
pensei em guardá-lo dentro de um livro de poemas a que a Vanda não teria 
acesso, numa prateleira alta e em francês. Dessa maneira eu o viria espiar 
toda madrugada, a princípio, depois dia sim, dia não, depois 
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esporadicamente, em datas especiais, até que um dia a palavra fecske, 
num papel amarelado com o desenho de uma andorinha, não me diria mais 
nada (BUARQUE, 2003, p. 100). 

Podíamos agora aplicar uma breve correção à afirmação de José Miguel Wisnik 

(2003): “Budapeste, no exato momento em que termina, transforma-se em poesia”, 

que passaria a ser reescrita assim: “Budapeste, no exato momento em que começa, 

transforma-se em poesia”. Devia ser proibido. 
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Escrita em abismo 

O romance Budapeste (2003) identifica-se com duas imagens, às quais fizemos 

referência ao longo da análise: o labirinto e o abismo. A relação dessas duas figuras 

com a escrita parece carregar o sentido do (des)encontro do sujeito consigo mesmo 

e com a linguagem. A “orientação” horizontal do labirinto direciona o sujeito nos 

caminhos da prosa, enquanto a verticalidade do abismo absorve-o no buraco sem 

fundo da poesia? 

Antes de nós, é certo, escritores/críticos relacionaram o romance com essas 

cavernas: “Budapeste é um labirinto de espelhos que afinal se resolve, não na 

trama, mas nas palavras, como os poemas” (VELOSO apud BUARQUE, 2003); 

“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” (SARAMAGO, apud BUARQUE, 

2003). 

Poema, linguagem, narrativa. As palavras endereçadas ao romance Budapeste 

(2003) por Caetano Veloso e José Saramago fazem perceber uma mistura 

heterogênea – labirinto e poema (Veloso), abismo e narrativa (Saramago) –, que põe 

em suspenso a aproximação mais corriqueira, impressa anteriormente, entre a prosa 

e a linha horizontal e entre a poesia e a linha vertical. Digamos, por hora, que o 

horizonte (o labirinto) do romance Budapeste (2003) inclina-se (inclina-nos) até uma 

posição vertical na qual seus constituintes (autor, leitor, figuras) são labirinto e 

abismo, pois todo rótulo perde a identidade, porque “não há mais poetas nem 

romancistas: há apenas uma escritura” (BARTHES, 2009, p. 210). 

Uma escritura que deriva outra escritura que deriva outra escritura e assim 

sucessivamente. No percurso desta viagem, observamos que o romance Budapeste 

(2003) aproxima-se do novo romance francês através da obra reflexiva. André Gide, 

um dos precursores do Nouveau Roman, cunhou, de acordo com Dällenbach, o 

termo en abyme (em abismo) para a forma narrativa do espelhamento, que se 

tornou uma técnica de escrita influente e comumente usada a partir do século vinte. 

Dällenbach confere à mise en abyme a relação de semelhança entre obra e obra, 

uma “exterior” e, pelo menos, mais uma interior: “todo enclave que guarde relación 
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de similitude con la obra que lo contiene” (DÄLLENBACH, 1991, p. 11)33. No 

romance de Chico Buarque, a relação especular compõe a narrativa, refletindo o 

livro, as personagens, as tramas e as palavras. 

Dällenbach apresenta a mise en abyme como um espelho interno à obra, que reflete 

a totalidade do relato por meio de reduplicação. Essa explanação tem como ponto 

de partida esta nota do diário de André Gide: 

Me complace no poco el hecho de que en una obra de arte [escribe Gide en 
1893] aparezca así trasladado, a escala de los personajes, el propio sujeto 
de esta obra. Nada lo aclara mejor, ni determina con mayor certidumbre las 
proporciones del conjunto. Así, en ciertos cuadros de Memling o de Quentin 
Matzys, un espejito convexo y sombrío refleja, a su vez, el interior de la 
estancia en que se desarrolla la escena pintada. Así en las Meninas de 
Velázquez (aunque de modo diferente). Por último, dentro de la literatura, 
en Hamlet, la escena de la comedia; y também en otras muchas obras. Em 
Wilhelm Meister, las escenas de marionetas o de fiesta en el castillo. En La 
caída de la casa de Usher, la lectura que le hacen a Roderick, etc. Ninguno 
de estos ejemplos es absolutamente adecuado. Mucho más lo sería, mucho 
mejor expresaría lo que quise decir en mis Cahiers, en mi Narcisse y La 
Tentative, la comparación con el procedimiento heráldico consistente en 
colocar, dentro del primero, un segundo “en abyme” [abismado, en abismo] 
(GIDE apud DÄLLENBACH, 1991, p. 15). 

A partir do diário de Gide e do uso que críticos e escritores fizeram da expressão, 

Dällenbach procura ser o mais abrangente possível para elucidar o que se entende 

por mise en abyme, contemplando as variações em torno dessa estrutura. Segundo 

Dällenbach, há basicamente três tipos de mise en abyme: a reduplicação simples, a 

reduplicação ao infinito e a reduplicação paradoxal. 

A reduplicação simples é constituída por um fragmento que estabelece uma relação 

de similitude com a obra que o inclui. Assim, este tipo de estrutura está presente em 

Hamlet, quando Hamlet encena a peça que deve incriminar Cláudio, retratando a 

própria trama da tragédia. Este é propriamente o caso da obra dentro da obra. 

Na reduplicação ao infinito, o fragmento, além de estabelecer uma relação de 

similitude com a obra que o inclui, ele próprio inclui um fragmento que estabelece 

com ele uma relação de similitude e inclui um fragmento que... e assim por diante. É 

a obra dentro da obra dentro da obra... ao infinito, como dois espelhos confrontados. 

                                                           
33

 Estamos trabalhando com a edição espanhola do livro de Lucien Dällenbach, Le récit spéculaire 
(1977), traduzido por Ramón Buenaventura: El relato especular (1991). 
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Esse procedimento lembra as bonecas russas e seus encaixes. Como no conto 

Continuidade dos parques, de Julio Cortázar, que inicia com um homem sentado 

numa poltrona lendo um romance. Lemos uma história em que uma personagem lê 

uma história de um assassino que irá matar um homem sentado numa poltrona: 

O conto termina antes que o assassino apunhale o homem que está lendo o 
romance em que um assassino irá matar o marido da sua amante enquanto 
ele está lendo o romance em que um assassino irá matar o marido da sua 
amante enquanto ele está lendo o romance em que um assassino irá 
matar... (BERNARDO, 2010, p. 36-37). 

A ficção de Cortázar contém outras ficções que se multiplicam em efeito cascata. Em 

efeito catarse, a sensação das personagens alcança também o leitor, que, 

sobressaltado, fechará portas e janelas antes do fim do conto. 

T. Todorov considera essa capacidade de se multiplicar infinitamente a essência das 

narrativas que utilizam o encaixe, como as Mil e uma noites. Embora Todorov não 

utilize a expressão mise en abyme, há correspondência entre o que ele descreve e a 

reduplicação ao infinito: 

Toda a narrativa deve tornar explícito o seu processo de enunciação; mas 
para isso é necessário que apareça uma nova narrativa em que esse 
processo de enunciação seja apenas uma parte do enunciado. Assim, a 
história que conta torna-se também e sempre uma história contada, na qual 
a nova história se reflete e encontra a sua própria imagem. Por outro lado, 
toda a narrativa deve criar novas narrativas: dentro de si, para que seus 
personagens possam viver; e fora, para que o suplemento que ela 
inevitavelmente comporta, possa ser utilizado (TODOROV, 2006, p. 93). 

Finalmente, a reduplicação paradoxal ocorre quando o fragmento parece incluir a 

obra que o inclui, tornando a relação indecidível. Assim, em Paludes de Gide, o fato 

de que o narrador esteja escrevendo um livro que se chama Paludes faz com que, 

por momentos, os dois coincidam de forma paradoxal. Há, por exemplo, um trecho 

em que alguém diz ao narrador que ele deveria incluir tal coisa em Paludes e ele 

responde que isso já está ali. A qual Paludes está se referindo: ao de Gide ou ao do 

narrador? 

A capacidade de multiplicar a essência da narrativa é uma estrutura que Chico 

Buarque explora em sua escritura. A composição de Budapeste (2003), como vimos, 

torna a relação entre as obras, real e endógena, indecidível: o romance real contém 

o ficcional ou o inverso? O fato é que as escritas coinscidem de forma paradoxal: 
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Kriska lia o livro. [...] Realmente inacreditável, falava, e me olhava admirada, 
e fazia comentários, pão de abóbora, de onde tiraste isso? Coral de 
ventríloquos, realmente inacreditável, e essa cidade do Rio de Janeiro, 
essas praias, essa gente andando para lugar nenhum, e essa mulher 
Vanda, de onde tiraste isso? Realmente inacreditável, e eu sentia o sangue 
me subindo à cabeça aos borbotões (BUARQUE, 2003, p. 169). 

Arriscando-nos a responder à Kriska: o Rio de Janeiro é a cidade da “vida real”, do 

anonimato, do desprezo pelo ofício, do fracasso profissional, contrastando com a 

Budapeste da invenção, do sonho, da imaginação, da vanglória; essa gente 

andando para lugar nenhum é o José Costa; essa mulher Vanda é a que lhe 

esquentava a sopa: “Viajei trinta horas com o pensamento em branco, e quando pedi 

para dormir em casa, a Vanda nada me perguntou, me serviu uma sopa e alinhou 

meus cabelos” (BUARQUE, 2003, p. 22). 

A sopa, objeto (maldito) do romance, prende José Costa à vida caseira a que ele 

abominava: “Tropego, chegava em casa e encontrava meu lugar na cama ocupado 

por uma criança gorda” (BUARQUE, 2003, p. 30). Esses são os lugares da 

indiferença, da ausência de prestígio, da insignificância, do anonimato literário, nada 

que o faz-de-conta não resolva. José Costa, nesse particular, relembra o sujeito 

lírico de João e Maria a criar um universo mágico, onírico, transformando seu 

passado imperfeito em um presente perfeito: agora eu era o herói e o meu cavalo só 

falava... húngaro. Herói de Kriska: “realmente inacreditável”, reminiscência do louvor 

da Vanda ao livro do alemão: “absolutamente admirável”: 

Foi quando o repórter chamou a Vanda, que entrou em cena esfuziante 
como nunca a vi. Esticou-se todinha para trocar dois beijos com Kaspar 
Krabbe, e pude ler nos seus lábios: absolutamente admirável. Abanou a 
cabeça e repetiu: absolutamente admirável (BUARQUE, 2003, p. 109). 

Quando Kriska pede ao José Costa que leia o romance de “sua” autoria, dele, 

Budapest, para ela, a quase coinscidência linguística entre as obras nos faz “reler” o 

romance real. O fragmento parece incluir a obra que o inclui: “Então coloquei meus 

óculos, abri o livro e comecei: Devia ser proibido debochar de quem se aventura...” 

(BUARQUE, 2003, p. 172-173). Qual Budapeste José Costa está lendo: o de Chico 

Buarque ou o dele mesmo? “Era como ler uma vida paralela a minha” (BUARQUE, 

2003, p. 173), era como ler um romance paralelo ao dele, sobrescrito ao dele: 

e ao falar na primeira pessoa, por um personagem paralelo a mim, eu 
gaguejava. Mas depois que aprendi a tomar distância do eu do livro, minha 
leitura fluiu. Por ser preciso o relato e límpido o estilo [autoanálise], eu já 
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não hesitava em narrar passo a passo a existência tortuosa daquele eu 
(BUARQUE, 2003, p. 173).  

Parece-nos que isso acontece porque 

o que fala nele é uma decorrência do fato de que de uma maneira ou de 
outra, já não é ele mesmo, já não é ninguém. [...] “Ele” sou eu convertido em 
ninguém, outrem que se torna o outro, é que do lugar onde estou, não 
possa mais dirigir-me a mim e que aquele que se me dirige não diga “Eu”, 
não seja ele mesmo (BLANCHOT, 2011, p. 19). 

Tomar distância do eu do livro e narrar a existência tortuosa daquele eu – outrem 

que se torna o outro a ponto de não ser ele mesmo, de não ser ninguém: “não 

poderia ser eu o autor de um livro que trouxesse meu nome na capa [ao invés de na 

quarta capa]” (BUARQUE, 2003, p. 172). A ponto de ser o fantasma de um 

fantasma: um translúcido ser, delirante ser, efeito de escritas sem fim, prosa 

encaixada no corpo da poesia? Essa, enfim, a experiência da escrita, escrita em 

abismo, de Budapeste: um romance que se fez como se faz poesia? 

Ao fim, lemos José Costa, em êxtase, convencido de ser o verdadeiro autor do livro 

em que figura como leitor, autor, narrador e personagem protagonista-antagonista. 

Para compensar o incompensável, a insignificância e o anonimato, para escrever a 

errância do sujeito e o gozo da mulher amada, ele se torna um poeta. E Budapeste, 

o romance, em fim, torna-se um absoluto literário? O espaço de um mal infinito, tal 

como vimos Blanchot supor a Borges – e à experiência da literatura, como fim e 

recomeço, como passagem de vida? Tal como vimos Borges supor a Pierre 

Menard? 

“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” (BUARQUE, 2003, p. 174). Quiçá, a 

leitura do espaço literário de Budapeste passe – convide-nos sempre a passar e a 

nos deixar afetar – por essas figuras do impossível, em sua força de labirinto e de 

abismo, de ficção e de poesia. 
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