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AUTOPSICOGRAFIA 

O poeta é um fingidor 
Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente 

E os que lêem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração. 

 

Fernando Pessoa 
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RESUMO 

 

A presente dissertação objetiva estudar o romance Essa gente (2019), de Chico 
Buarque de Holanda, buscando refletir sobre os aspectos da autoficção, fenômeno 
que tem recebido grande ênfase na literatura contemporânea. O interesse pelo 
corpus está ligado à contribuição para a fortuna crítica do romance que, por datar do 
final do ano 2019, é bastante escassa. Para alcançar esta meta, levantamos a 
seguinte indagação: Como se dá a construção do romance Essa gente, quanto ao 
uso de recurso de autoficção? Para responder a essa problemática, estudamos a 
articulação dos recursos narrativos da obra que tendem a contemplar a 
contemporaneidade, dentre os quais destacamos o uso da autoficção, recurso de 
hibridização, que quebra as fronteiras entre o real e o ficcional.  Entre os aportes 
teóricos básicos para empreender e aparar a análise, baseamo-nos em textos de 
Perrone-Moisés (2016) e Karl Erik Schollhammer (2009); para tratar da crise de 
identidade pós-moderna e contemporânea, nos valemos da ótica de Zygmunt 
Bauman (2001) e Stuart Hall (2016); e, para discutir sobre o conceito de autoficção, 
utilizamos os apontamentos do francês Serge Doubrovsky (2014),  de Philippe Vilain 
(2014), e de outros que alargam o  termo, como Vincent Colonna (2014). A análise 
enfoca, no romance, questões autoficcionais que requerem o exame das relações 
entre autor e narrador; para fundamentar tal exame, recorremos a novos olhares 
sobre a autoficção, a partir da discussão de Azevedo (2008), Diana Klinger (2006) e 
Faedrich (2015). O trabalho procura explorar essas teorias ao longo de três 
capítulos. Entre outras conclusões, Chico Buarque utiliza a autoficção em Essa 
gente, construindo um jogo dúbio e irônico em um romance repleto de pitadas 
autobiográficas para performar conflitos afetivos, decadência social, feridas deixadas 
pela história e a conturbada situação política do Brasil entre 2016 a 2019. 

 

Palavras chaves- Essa gente, Chico Buarque, Literatura contemporânea, autoficção, 
identidade.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to study the novel Essa gente (2019), by Chico Buarque de 
Holanda, seeking to reflect on the aspects of autofiction, a phenomenon that has 
received great emphasis in contemporary literature. Interest in the corpus is linked to 
the contribution to the critical fortune of the novel, which, because it was published at 
the end of 2019, is quite scarce. To reach this goal, we raised the following question: 
How is the novel Essa gente constructed, regarding the use of autofiction resources? 
To answer this query, we studied the articulation of the narrative resources of the 
novel that tend to contemplate contemporaneity, among which we highlight the use of 
autofiction, a hybridization resource that breaks the boundaries between the real and 
the fictional. Among the basic theoretical contributions used to carry out and support 
the analysis, are texts by Perrone-Moisés (2016) and Karl Erik Schollhammer (2009); 
to address the postmodern and contemporary identity crisis, we use the perspective 
of Zygmunt Bauman (2001) and Stuart Hall (2016); and, to discuss the concept of 
autofiction, we use the notes of the French writer and theorist Serge Doubrovsky 
(2014), Philippe Vilain (2014), and others that broadened the term, such as Vincent 
Colonna (2014). The analysis focuses on autofictional issues in the novel that require 
an examination of the relationship between author and narrator; to support such an 
examination, we resorted to new perspectives on autofiction, based on the discussion 
of Azevedo (2008), Diana Klinger (2006) and Faedrich (2015). This paper seeks to 
explore these theories over three chapters. Among other conclusions, Chico Buarque 
utilizes autofiction in Essa gente, building a dubious and ironic game in a novel full of 
autobiographical hints to perform affective conflicts, social decadence, wounds left by 
history and the difficult political situation in Brazil between 2016 and 2019. 
 

Keywords- Essa gente, Chico Buarque, Contemporary literature, autofiction, identity.  
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INTRODUÇÃO 
  

A atual literatura brasileira pode ser definida pela multiplicidade e 

heterogeneidade de produção, na qual, segundo Beatriz Resende (2017) a 

diversidade de temas e estilos se relacionam em harmonia. De fato, na amplitude de 

possibilidades, a produção ficcional contemporânea destaca-se por não se limitar a 

padrões impostos, usufrui das categorias estéticas de outros períodos ou cria novos 

elementos, rompendo com alicerces estagnados e selados. A literatura sofreu 

mutações, diante de um contexto pós-industrial, de duas guerras mundiais, do 

crescente acesso tecnológico e de um enorme número de informações sendo 

reproduzidas com extrema velocidade. Tal contexto modificou o mundo e o próprio 

sujeito. 

Nesse cenário, refletindo sobre as diversas vertentes da atualidade na 

literatura, Schollhammer (2009) nos remete a uma reflexão que nos causa 

inquietação constante, pois indica uma tentativa de captar o presente imediato. 

Aponta uma tendência que se manifesta tanto como reinvenção do realismo, 

retratando problemas políticos, culturais e sociais de seu tempo, quanto o intimismo 

e a consciência subjetiva. 

A busca de representação do real se estende à própria figura do autor, que 

ganha notoriedade numa sociedade de reality shows, de um interesse constante 

pela comédia da vida privada. Entretanto, em uma sociedade de incertezas, em que 

as próprias notícias jornalísticas, que deveriam expor fatos verificáveis, estão 

repletas de fake news, a anfibologia conquista espaço na representação do “si”, a 

autoficção ganha destaque na contemporaneidade, tendência que sintetizada, é uma 

escrita que mistura ficção e autobiografia. O que desperta tanto interesse nessa 

forma de escrita é o jogo ambíguo e sua liberdade de produção.  

Perante este contexto, objetivamos, nesta pesquisa, estudar na obra Essa 

gente, de Chico Buarque o fenômeno da autoficção, que tem recebido grande 

ênfase na literatura contemporânea.  Essa gente é o livro mais recente de Francisco 

Buarque de Holanda, lançado em 2019, alcançou a primeira colocação na categoria 

ficção da lista Nielsen PublishNews, ranking dos autores nacionais mais vendidos 

em lojas físicas.  
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A pesquisa justifica-se pela escassez de estudos acadêmicos sobre a obra 

Essa gente - hiato acadêmico que motivou a pretensão de contribuir com a fortuna 

crítica desse livro. Ressaltamos que almejamos buscar pontos que vinculam a figura 

do autor com a do narrador, de modo a articular a autoficção, tendência que ganhou 

destaque na literatura atual. É importante apontar que Chico Buarque de Holanda é 

um autor premiado que tem conquistado cada vez mais notoriedade no campo 

literário, e como pioneiros na análise acadêmica do romance Essa gente esperamos 

contribuir, estabelecendo bases para estudos futuros. 

Assim, partiremos do seguinte questionamento: como se dá a construção do 

fenômeno do romance Essa gente, quanto ao uso de recurso de autoficção?   Nossa 

hipótese subjacente é que a construção do romance de Chico Buarque de Holanda, 

Essa gente (2019), se dá a partir da articulação de recursos narrativos que marcam 

a contemporaneidade, dentre os quais se destaca o uso da autoficção; é na mistura 

entre intimismo e  engajamento que o autor formula críticas irônicas a questões 

políticas e sociais do Brasil de 2016 a 2019. 

Conforme Antonio Candido Chico Buarque é um intelectual exemplar e com 

imenso talento, o crítico afirma (apud ZAPPA, 2011, p.412): “Conheço Chico 

Buarque praticamente desde que nasceu, e à medida que a vida passou fui vendo 

cada vez mais a solidez de suas qualidades morais, intelectuais, artísticas”. Ele é 

compositor, intérprete, dramaturgo e ficcionista. No tocante às ficções, Candido 

salienta que ele tem uma surpreendente vocação e se “revelou um dos melhores 

praticantes do gênero no país. Os seus romances são densos, sem concessões, 

muito inventivos, com um toque muito frequente de originalidade [...] a sua carreira 

nesse campo prossegue em voo alto [...]” (CANDIDO apud ZAPPA, 2011, p.412). 

Nascido em 1944, no Estado do Rio de Janeiro, Chico Buarque mudou-se 

para São Paulo com apenas dois anos, devido às atividades de seu pai, o 

pesquisador, historiador, crítico literário e intérprete de cultura, Sérgio Buarque de 

Holanda, a quem Gilberto Freyre chamava de “o mestre dos mestres”. 

Chico Buarque cresceu em um ambiente muito festivo e erudito; as casas em 

que viveu em São Paulo eram repletas de sons, letras, risadas e palavras, pois seu 

pai era um boêmio, possuía um grupo de amizade convidativo, com vários 

intelectuais respeitados, como: Manuel Bandeira, Rubem Braga, João Gilberto e o 

grande poeta Vinicius de Moraes, que costumava promover vários saraus na casa 

de Sérgio Buarque (ZAPPA, 2011). Cercado de livros da biblioteca de seu pai teve 
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contato, logo cedo, com Flaubert, Céline, Camus, Sartre, Kafka e Dostoiévski. 

Almejava o carinho e o respeito do pai e aproximou-se dele através da literatura. Em 

uma entrevista para imprensa, salientou: “Existe um rigor formal na escrita de meu 

pai que procuro não desmerecer quando faço literatura” (ZAPPA 2011, p. 31). Para 

Sérgio Buarque de Holanda, o filho era um rapaz muito quieto e inteligente. "Astuto, 

inventou a palavra “penseiro”, da canção “Pedro Pedreiro”, talvez inspirado em 

Guimarães Rosa” (ZAPPA, 2011, p.26). Chico concordando, afirmou: “se Guimarães 

pode inventar palavras, porque também não posso criar” (ZAPPA, 2011, p.108). 

Para Meneses (2002, p.18), “Pedro Pedreiro,” lançado em 1965, foi uma canção 

“com uma realização estética que lhe confere maturidade”. 

Logo após o lançamento de “Pedro Pedreiro” o próprio Chico escreveu um 

artigo, publicado no jornal O diário da noite, para se apresentar, considerando tal 

momento o degrau inaugural de sua carreira. Nessa época, ele estudava arquitetura 

na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Da Universidade De São Paulo. Em um 

discurso para câmara municipal de São Paulo disse: 

 

Quando entrei na faculdade de arquitetura, São Paulo novamente se 
transfigurou aos meus olhos. As universidades, a Rua Maria Antônia, os 
sonhos políticos, as frustrações, a profissão. O tijolo, o pedreiro, o 
engenheiro, São Paulo vista de dentro. As longas noites paulistas e o violão 
entrando em cena. E foi aí que encontrei a fonte do meu samba urbano, 
cheirando a chaminé e a asfalto. É, portanto, sem receio que confesso que 
Pedro pedreiro espera o trem num subúrbio paulista, Juca é cidadão relapso 
do Brás, Carolina é senhorita de janela para a bela Vista e a Banda passou, 
por incrível que pareça no viaduto do Chá, em clara direção ao coração de 
São Paulo. (MENESES, 2002, p.20)  

 

A imaginação de Chico é imensurável, suas palavras e pensamentos 

transpassam os modelos abstratos, com reflexão subjetiva, ele toca o não 

perceptível. 

  

As semelhanças percebidas conscientemente - por exemplo, nos rostos - 
em comparação com as incontáveis semelhanças das quais não temos 
consciência, ou que não são percebidas de todo, são como a pequena 
ponta do iceberg, visível na superfície do mar, em comparação com a 
poderosa massa submarina. (BENJAMIN, 1994, p.109) 

  

Com olhar poético, as cidades de Chico são completamente inventadas. O 

artista esclarece isso, explanando: “não estava projetando, estava criando as 

cidades, com problemas e coisas já funcionando. Não era urbanismo. Tinha a ver 
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com fantasia, com a história e realidade” (ZAPPA, 2011, p.95). Chico Buarque 

abandona a faculdade de Arquitetura e deixa a poesia circular por suas veias. Ele 

demonstra uma inquietação permanente, um mundo particular que ferve e leva a 

alma à constante ebulição. 

A preocupação com a sociedade se reflete em todas as suas criações, e, no 

campo da dramaturgia, costuma ter grande ênfase. Sua peça Roda Viva de 1968, 

dirigida por José Celso Martinez Corrêa, é uma crítica à sociedade de consumo dos 

anos 60. Por sua vez, a peça Calabar relata a história de um personagem que 

prefere ficar ao lado dos holandeses contra a coroa portuguesa, sendo tratado como 

o traidor da pátria. Em Gota d’água apresenta um enredo que adapta a peça Medéia 

de Eurípedes ao contexto social brasileiro, às dificuldades vividas pelo povo 

marginalizado. Com Ópera do malando ele ganhou o Prêmio Molière de melhor autor 

teatral pela autoria e composição das canções, nas quais retratou a prostituição, a 

bissexualidade e o amor lésbico (MENESES, 2002). 

Apesar de conseguir notoriedade primeiramente com suas músicas, a autoria 

literária de Chico antecedeu suas outras produções. Aos 14 anos, quando estudava 

no colégio Santa Cruz, publicava crônicas num jornal batizado por ele como 

Verbâmidas. Em relação à produção literária de Chico Buarque – foco de nossa 

pesquisa –, observamos que foi em 1974 que ele lançou sua primeira novela, 

Fazenda modelo, livro alegórico, no qual, bois e vacas fazem uma alusão à 

sociedade humana, numa crítica ao Brasil da censura, do regime ditatorial. 

Em 1979, publicou Chapeuzinho Amarelo, em que narra a história bem-

humorada de uma garota que tinha medo de tudo, principalmente, do “tal lobo”. Ela 

brinca com as palavras e transforma lobo em “bolo” e assim, modifica várias coisas 

que antes causavam pavor, trocando a ordem silábica das palavras. 

Em 1991, é lançado Estorvo, caracterizado pela figura de um narrador-

personagem, deslocado na sociedade. Foi elogiado por vários críticos importantes, 

como Augusto Massi, Benedito Nunes e Roberto Schwarz. 

  

Estorvo é um livro brilhante, escrito com engenho e mão leve. Em poucas 
linhas o leitor sabe que está diante de uma forma consistente. A narrativa 
corre em ritmo acelerado, na primeira pessoa e no presente: a ação que 
presenciamos consiste no que o narrador, que é o protagonista, faz, vê e 
imagina. A linguagem reúne aspirações difíceis de casar: trata de ser 
despretensiosa – palavras de um homem qualquer – mas ainda assim 
aberta para o lado menos imediato das coisas. A combinação funciona 
muito e produz uma poesia especial, que é um achado de Chico Buarque. A 
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expressão simples faz parte de situações mais sutis e complexas do que 
ela. (SCHWARZ, 1991, n.p.) 

  

Quatro anos depois de Estorvo (1995) Chico lançou Benjamim, que retrata 

uma história de um homem e o fantasma de um amor passado, a amada morta, pela 

qual ele nutre uma obsessão sem limites. 

Em seu próximo romance, Budapeste (2003), temos um protagonista-narrador 

que tem uma grande fixação pela palavra. É um escritor anônimo no processo de 

aprendizagem de uma nova língua. Seis anos mais tarde, Leite derramado é 

publicado, trazendo um narrador-personagem membro de uma família tradicional 

brasileira que se encontra em decadência social e econômica, contexto que propicia 

ao autor resgatar muitos dos traços históricos do Brasil nos últimos dois séculos. Em 

2014, é lançado O irmão alemão, livro que cruza elementos autobiográficos e 

ficcionais, narrando à história de um irmão que Chico teve na Alemanha, fruto de um 

relacionamento que Sérgio Buarque de Holanda viveu durante uma temporada na 

Europa, antes de casar-se com a mãe de Chico. 

Sucesso incontestável de público e crítica, Chico ganhou o prêmio Jabuti com 

os livros: Estorvo (1992), Budapeste (2004) e Leite derramado (2010). Agraciado 

com premiações no campo musical, na dramaturgia, e na literatura, a fortuna crítica 

de Chico é voltada a todas suas atividades artísticas, desde estudos de estilística, 

política, análise do discurso, a voz feminina, entre outros. 

Em 2019, o artista foi agraciado com o prêmio Camões de Literatura, a 

premiação mais importante da língua portuguesa. No mesmo ano, lançou sua sexta 

obra literária, Essa gente, -objeto de estudo deste trabalho- um texto corajoso, 

apontado pelo crítico literário Arthur Nestrovski, como um escrito de extremo valor, 

“O livro chega a ser muito engraçado, uma alegria de se ler. Talvez seja o melhor 

romance do Chico” (NESTROVSKI, 2019, n.p). Na capa do livro Essa gente é 

apresentado uma citação de Salman Rushdie, ensaísta e autor de ficção britânico, 

na qual afirma sobre o livro que “A imaginação literária de Chico Buarque é bela e 

peculiar. Ler sua ficção é sempre um prazer”. 

Outro destaque da capa é uma citação da escritora franco-iraniana Lila Azam 

Zanganeh que salienta: “Com aparente simplicidade, Chico Buarque faz uma 

enternecedora, ainda que ligeiramente cômica, elegia à solidão, à mágoa, aos mal-

entendidos eróticos (e literários) e à nostalgia de todas as coisas não ditas”. 
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Essa gente tem como personagem-narrador “Manuel Duarte”, para o leitor 

atento, logo ficará evidente a semelhança na sonoridade do sobrenome do narrador 

com o sobrenome do escritor Chico Buarque. No desdobro do livro, Sérgio 

Rodrigues (2019) afirma que existem pontos em comum entre narrador e escritor, 

instigando o leitor a suspeitar estar diante de uma escrita de “si”, uma mistura de 

texto bibliográfico com ficção, uma autoficção. A obra é composta de 69 capítulos 

curtos, todos encabeçados por datas, muitas vezes acompanhados pelo local de 

onde se está registrando os acontecimentos. Aparentemente, estamos diante de um 

diário, no começo da leitura parece-nos um romance epistolar, são quebrados os 

padrões genéricos, utilizando diferentes gêneros. 

O narrador é um escritor, que após publicar diversos livros e ganhar 

notoriedade com o romance histórico O Eunuco do Paço Real, está enfrentando um 

bloqueio intelectual, com dificuldade em concluir seu novo romance. Duarte afirma 

que sua dificuldade em produzir é ocasionada por seus problemas íntimos, tanto 

quanto pelos problemas sociais que o cercam.  

   

Fiquei de lhe entregar os originais até o fim de 2015, e lá se vão três anos. 
Como deve ser do seu conhecimento, passei ultimamente por diversas 
atribulações: separação, mudança, seguro-fiança para o novo apartamento, 
despesas com advogados, prostatite aguda, o diabo. Não bastassem os 
perrengues pessoais, ficou difícil me dedicar a devaneios literários sem ser 
afetado pelos acontecimentos recentes no nosso país (BUARQUE, 2019, 
p.05). 

   

Chico Buarque sempre deixou evidente o descontentamento com a política 

atual, com isso, a voz de Duarte, pode ser um desabafo de Buarque.  

Além da dificuldade em produzir, o narrador-personagem enfrenta problemas 

financeiros, podendo ser despejado de sua residência a qualquer momento. Na vida 

sentimental, a situação não é diferente, ele passa por dois casamentos fracassados. 

Durante treze anos, foi casado com a tradutora Maria Clara, com quem teve seu 

único filho. Depois, viveu com a arquiteta e designer Rosane por três anos, sendo 

trocado por um velho milionário, vendedor de soja na Amazônia. 

Como figura paterna, Duarte estava sempre ausente, deixava todos os 

cuidados do pequeno sobre a mãe, sem se importar com o fato de o menino fazer 

terapia e usar medicamentos por descontrole motor, mudanças de humor e 

transtornos de déficit de atenção. 
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O menino já está próximo de completar doze anos, quando Duarte decide 

tentar uma reaproximação, contudo, isso não acontece sem interesse, ele só procura 

o menino depois de receber uma carta de despejo e uma carta redigida por Maria 

Clara, que relata a importância do estreitar de laços entre pai e filho e propõe auxiliá-

lo na revisão de sua nova obra. Por sua vez, Maria Clara também não fez isso por 

escolha própria, ela recebeu uma carta de seu editor, solicitando que ela busque 

uma aproximação como estratégia para ajudar Duarte a finalizar seu livro. Existe 

uma preocupação com o livro de Duarte e com a produção da obra literária. O 

processo artístico é apresentado ao leitor, que participa do processo de criação da 

obra. Existe uma dubiedade referente à produção do livro Essa gente: o escritor 

seria o Duarte, ou o Buarque, mas, eles seriam pessoas distintas? 

Duarte, tal como Chico, costuma fazer caminhadas, em busca de inspiração 

para escrever seus romances. Certo dia, quando está nadando na praia do Leblon, 

preso em diversos pensamentos, a água começa a carregá-lo e quase morre 

afogado; por sorte, foi socorrido pelo salva-vidas Agenor. Após o incidente, o escritor 

e o salva-vidas acabam firmando um vínculo de amizade, devido ao interesse de 

Agenor de ser transformado em personagem do livro de Duarte, juntamente com sua 

esposa, a holandesa Rebekka. Duarte começa a sentir atração por Rebekka e acaba 

transformando a holandesa na musa da história. 

“Em verdade, o texto vai muito além da história de Duarte”, aponta Rodriguez 

(2019), no desdobro do livro Essa gente: “enquanto Duarte nos conduz pelas 

tortuosas vielas literárias de sua história mundana, o mais importante ocorre ao seu 

redor” (BUARQUE, 2019). 

A decadência ultrapassa a figura do narrador-personagem - A escrita de “si” é 

também a escrita do local, pois o sujeito é situado em um espaço geográfico-, ela 

está materializada no próprio espaço, no Brasil, no Rio de janeiro: 

  

Há manhãs em que desço as persianas para não ver a cidade, tal como 
outrora recusava encarar minha mãe doente. Sei que às vezes o mar 
acorda manchado de preto ou de um marrom espumoso, umas sombras 
que se alastram do pé da montanha até a praia. Sei dos meninos da favela 
que mergulham e se esbaldam no esgoto do canal que liga o mar à lagoa. 
Sei que na lagoa os peixes morrem asfixiados e seus miasmas penetram 
nos clubes exclusivos, nos palácios suspensos e nas narinas do prefeito. 
Não preciso ver para saber que pessoas se jogam de viadutos, que urubus 
estão à espreita, que no morro a polícia atira para matar. Apesar de tudo, 
assim como venero a mulher incauta que me deu à luz, estarei condenado a 
amar e cantar a cidade onde nasci. (BUARQUE, 2019, p.48)    
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Duarte apresenta diferentes problemas sociais do espaço urbano, de maneira 

tão árdua e dolorosa que se torna difícil encará-los, simbolizando as degradações e 

dificuldades que o país enfrenta. A obra expõe as mazelas e desigualdades sociais, 

em todo seu desenrolar, vemos a presença dos excluídos, o racismo estrutural, a 

homofobia, a brutalidade da polícia para com os negros e pobres, um país em 

colapso em que muitos vivem de forma degradante, sem direito a viver com a 

mínima salubridade. Como representação de Chico Buarque o narrador apresenta o 

país na atualidade, em que a intolerância tem ficado cada vez mais visível, que o 

povo escolheu para presidir a nação, um ex-militar, saudosista, que é a favor da 

tortura. 

Tavares (2020) salienta que Chico Buarque herdou de sua linhagem uma 

habilidade incrível de compreensão das estruturas sociais e políticas, uma visível 

sofisticação vocabular e um completo domínio de seu ofício. O jogo que faz com as 

palavras em Essa Gente é fantástico, o que torna a obra tão singular é 

especialmente, “o processo da escrita e as fronteiras, muitas vezes embaralhadas, 

que ela estabelece entre ficção e realidade”. “É livro que vai ficar” (TAVARES, 2020, 

n.p). 

Ficção e realidade caminham juntas, num texto em que, aparentemente, 

temos uma performance do autor, num jogo cheio de ironias e enigmas.  

Como suporte teórico, no capítulo inicial, para oferecer um panorama das 

transformações da literatura contemporânea, em especial no Brasil, partimos da 

abordagem da dificuldade de apreensão do presente, exposta por Giorgio Agamben 

(2009) e de apontamentos fundamentais de críticos/autores brasileiros sobre a 

literatura contemporânea, tal como Perrone-Moisés (2016), com “Mutações da 

literatura no século XXI”, Schollhammer (2009) com “Ficção brasileira 

contemporânea” e Resende (2017) com “Poéticas do Contemporâneo”;  para retratar 

aspectos da pós-modernidade que apresentam notoriedade no contemporâneo, 

utilizamos como fonte principal Linda Hutcheon (1991) com “Poética do pós-

modernismo”. 

No segundo capítulo, pretendemos verificar a crise do sujeito pós-moderno 

que se intensificou na contemporaneidade para compreender a multiplicidade de 

identidades do sujeito, sua fragmentação e o interesse por questões existencialistas 

que tem se alcançado o campo literário. Além disso, verificaremos essas questões 

no espaço, no tempo e nas personagens que circulam no mundo do narrador. 
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Tomaremos  como base os apontamentos do  teórico cultural e sociólogo Stuart Hall 

(2006), do sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman (2001), do psicólogo Antônio da 

Costa Ciampa (1989) e da professora Kathryn Woodward (2005). 

No terceiro capítulo, buscaremos examinar os limites do eu, a ambiguidade 

entre narrador e autor e o suposto processo autoficcional na obra Essa gente. 

Utilizaremos como apoio teórico, os apontamentos que Noronha (2014) organizou 

em “Ensaios sobre a autoficção”, no qual apresenta sua visão do surgimento do 

neologismo e a concepção dos principais teóricos franceses sobre o termo ou 

gênero. Recorreremos às teóricas: Anna Faedrich (2015), Diana Klinger (2006) e 

Luciene Azevedo (2008) para discorrer sobre as características da autoficção na 

contemporaneidade e estudaremos esse fenômeno na obra Essa gente. 

Nossa ambição, com esta pesquisa, é contribuir para a leitura crítica do 

romance Essa gente e para a crítica das obras literárias de Chico Buarque de 

Holanda. 
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CAPÍTULO I - PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 
 

Definir o contemporâneo é um trabalho árduo, devido ao fato de o estarmos 

vivenciando e ele sofrer transformações constantes. A literatura contemporânea 

enfrenta essa mesma problemática, foi-se até diagnosticado um suposto fim da 

literatura, mas percebemos que ela se mostra cada vez mais viva e, como produto 

histórico e social, caminha de acordo com as mudanças coletivas. Neste capítulo, 

tenciona-se apresentar fatores que influenciaram as mutações da literatura atual, 

como os avanços tecnológicos e a agilidade na quantidade  e distribuição de 

informações.  

Partiremos também do plano global para o local apontando as mudanças no 

contexto brasileiro que influenciaram diretamente a literatura do nosso país, em 

especial, o êxodo rural e a ditadura militar. Pretendemos verificar aqui, as alterações 

provocadas em consequência desse cenário. No campo literário, a liberdade de 

misturar diversas tendências estéticas é uma marca dos textos atuais, aliada  à 

fragmentação do sujeito, à multiplicidade de vozes, à apreciação de obras remetidas 

aos grupos que anteriormente eram desvalorizados, como  mulheres, 

negros,  índios, e às distintas formas híbridas que têm ganhado notoriedade, como a 

autoficção, tendência que tratamos nesta pesquisa.  

 

1.1. “O que será que será”1 ser contemporâneo? 

 

Em uma aula inicial do curso de Filosofia Teorética na Faculdade de Arte e 

Design de Veneza, em 2006-2007, o filósofo italiano Giorgio Agamben aclarou a 

necessidade de reflexão referente a nosso momento histórico: a 

contemporaneidade. Para ilustrar o questionamento sobre o significado de 

contemporâneo, ele recupera algumas anotações de Barthes que, por sua vez, 

baseando-se nas “Considerações Intempestivas” de Friedrich Nietzsche, salientou: 

“O contemporâneo é o intempestivo” (NIETZSCHE apud AGAMBEN, 2009, p. 58). 

Agamben explica que Nietzsche escreveu tais considerações com o intuito de 

acertar as contas com seu tempo e reflete a contemporaneidade relacionando o 

tempo presente com a desconexão e dissociação. A esse respeito o filósofo italiano 

explicitou:  

                                                           
1  Canção de Chico Buarque lançada em 1976. 
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A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio 
tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 
precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de 
uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito 
plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem 
perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não 
conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (AGAMBEN, 
2009, p.59) 

 

Em outras palavras, o sujeito contemporâneo é inconformado com os 

contornos do seu momento; é somente nas imperfeições e inadequações pelo 

deslocamento e anacronismo que se torna capaz de apreender o seu tempo.  

Schollhammer (2009) recorre às contribuições de Agamben para explicar 

questões de ficção da atualidade e lança um novo questionamento: o que significa 

ser literatura no universo contemporâneo? Em resposta, afirma não ser 

precisamente uma literatura que representa a atualidade, mas uma inadequação, 

uma estranheza histórica possível de captar os cantos marginais e obscuros do 

presente afastado de sua lógica. Nessa perspectiva, ser contemporâneo é ter 

capacidade de se orientar no escuro e obter coragem de reconhecimento e 

comprometimento com um presente impossível de coincidir (SCHOLLHAMMER, 

2009). 

Por sua vez, Perrone-Moisés (2016), em seus apontamentos críticos, ao 

discorrer sobre a literatura da atualidade, contesta a própria denominação: “Na falta 

de melhor designação, chamaremos a literatura do século XXI de literatura 

contemporânea” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.45), esperando que no futuro esse 

adjetivo seja modificado. A autora afirma que a literatura contemporânea não está 

presa a um único padrão, mas sim a uma multiplicidade, os escritores atuais ainda 

se inspiram no fluxo de consciência de Virginia Woolf, nos trocadilhos e palavras-

valise de Joyce, no estilo telegráfico de Oswald Andrade e na representação neutra 

do real própria do Nouveau Roman francês. Os escritores contemporâneos têm a 

liberdade de ignorar ou usufruir do estilo passado sem a preocupação com o 

novo.  Colhem no passado e no presente os temas e modos de expressão.  

Dealtry, Lemos e Chiarelli (2007) corroboram esse ponto de vista salientando 

que existem arquivos, ou estoques da modernidade e da vanguarda prontos para 

serem manipulados, contudo, sem uma ordem, sem dogma autoritário. Resende 

(2017) afirma que a arte contemporânea é cercada por indecisões, incertezas, 
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dúvidas, hesitações, sendo levada a extremas reflexões em busca de possíveis 

respostas. 

Refletindo sobre essas imprecisões, Perrone-Moisés (2016) pondera sobre o 

suposto fim da literatura diagnosticado por teóricos apoiados por alguns sinais de 

declínio e desprestígio literário do final do século XX. Os sintomas mais graves 

seriam o desaparecimento de “grandes escritores” e de leitores de uma literatura 

“séria”. A teórica apresenta títulos de vários ensaios que abordam esse assunto, 

produzidos já no princípio do século XXI:  

 

The Ends of Literature [Os fins da literatura] (B. Levinson, 2001); Le Dernier 
Écrivain [O último escritor] e Désenchantement de la littérature [Desencanto 
da literatura] (R. Millet, 2005 e 2007); L’Adieu à la littérature [O adeus à 
literatura] (W. Marx, 2005); El último lector [O último leitor] (R. Piglia, 2006); 
Le Silence des livres [O silêncio dos livros] (G. Steiner, 2006); La Littérature, 
pour quoi faire? [Literatura para quê?] (A. Compagnon, 2007); La Littérature 
en péril [A literatura em perigo] (Todorov, 2007). (PERRONE-MOISÉS, 
2016, p. 24)  

 

Por outro lado, mesmo diante de tantos ensaios apocalípticos, Perrone-

Moisés (2016) cita Octavio Paz (1972) para salientar que não vivemos o fim da arte, 

mas, o fim de um determinado tipo de arte. O que presenciamos é uma modificação 

das características do modernismo. 

A autora cita também Derrida que explana: “Até hoje, nada permanece tão 

novo e incompreensível, ao mesmo tempo tão próximo e estranho, quanto à 

literatura” (DERRIDA apud PERRONE-MOISÉS, 2016, p.17). Em síntese, Perrone-

Moisés (2016, p. 26) afirma que a literatura atual mostra-se um “cadáver bem vivo”. 

Na realidade, não existe um conceito blindado de literatura, apenas acepções que se 

modificam de uma época para outra devido às transformações contextuais. Se 

nunca foi possível uma definição rigorosa de literatura, na atualidade, a busca por 

esse caminho é ainda mais inviável, devido às inúmeras transformações culturais 

sucedidas nas últimas décadas.  

Em Globalização a olho nu, Brigagão e Rodrigues (2004, p. 14 -15) sintetizam 

alguns fatos cruciais, marcantes do final do século XX e início do século XXI, tais 

como: a difusão de armas de destruição em massa e da energia atômica; as 

crescentes reivindicações de movimentos feministas, homossexuais, étnicos e 

raciais; a biotecnologia e a engenharia genética; os experimentos com reprodução 

de DNA; as experiências de clonagem; a ampliação da capacidade de destruição 
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com armas inteligentes, digitais; a consolidação da realidade eletrônica utilizando 

sistema digital e virtual, e, tudo isso, depois de o mundo ter passado por duas 

guerras mundiais e por divisões hierárquicas, como primeiro, segundo e terceiro 

mundo, e estar assistindo ao crescimento de valores consumistas que têm ganhado 

cada vez maior proporção. 

Perrone-Moisés (2016) revela a frustração dos teóricos defensores da pós-

modernidade que a apresentaram como o resultado da não realização de promessas 

progressistas iluministas modernas, do medo da ameaça de aniquilação atômica, da 

desilusão com os gulags e com os campos de concentração, do insucesso das 

revoluções socialistas e os inúmeros desastres ecológicos. O cenário do mundo pós-

industrialização e os avanços tecnológicos e impactos interligados pela rapidez 

imensurável de informações modificaram visivelmente as mentalidades e os 

costumes, afetando de forma profunda a identidade do sujeito contemporâneo e as 

artes em geral, e a literatura contemporânea acompanha esse caminho. 

Diante desse panorama pessimista, Agamben aponta que o contemporâneo 

“recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu tempo” (AGAMBEN, 

2009, p. 64). 

 

1.2. Literatura contemporânea brasileira 

 

As mudanças sociais e históricas influenciam diretamente no mundo artístico, 

motivo pelo qual, para compreender a literatura do Brasil na atualidade é 

fundamental entender os contextos e processos que provocaram suas 

transformações, modificando as identidades. 

Um fator perceptível dessa busca por identidade na literatura contemporânea, 

conforme o teórico Karl Erik Schollhammer (2009), é o imediatismo, um processo 

criativo e ansioso para intervir no presente inquieto. O crítico enfatiza tal afirmação, 

com um texto do escritor Marcelino Freire (FREIRE apud SCHOLLHAMMER, 2009, 

p.10): “De fato, escrevo curto e, sobretudo, grosso. Escrevo com urgência. Escrevo 

para me vingar. E esta vingança tem pressa. Não tenho tempo para nhenhenhéns. 

Quero logo dizer”. 

Percebe-se, em Essa gente, corpus desta pesquisa, uma preocupação com o 

tempo, com esse imediatismo, pois, com exceção de um capítulo que remete a 

1999, para abordar uma lembrança do início do relacionamento de Duarte e Maria 
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Clara, o enredo se desenvolve entre dezembro de 2016 a setembro de 2019. As 

datas aparecem expostas em todos os capítulos como recurso para captar o 

presente, a pressa também é evidente ao nos depararmos constantemente com a 

palavra “agora”, advérbio citado por cinquenta e cinco vezes ao folhearmos as 

páginas. 

É explícita a urgência de escrever prontamente, visando atingir um objetivo. 

Não é simplesmente uma escrita apressada, mas a tentativa de captar o instante, o 

momento, um desejo de alcançar uma determinada realidade, contudo, consciente 

de que essa realidade não será atingida plenamente, pois não pode ser capturada 

diretamente.  

As mudanças tecnológicas, a globalização, a aceleração ilimitada de 

quantidades de informações, modificou a vida do sujeito, do tempo e do espaço. No 

Brasil, além das transformações globais, temos dois fatos históricos, em especial, 

que influenciaram não só a literatura, mas as manifestações artísticas em geral e a 

vida do povo brasileiro. 

Primeiramente, com o crescimento industrial, a partir do final do século XIX e 

princípio do século XX, mais de 80% da população brasileira migrou para áreas 

urbanas, buscando melhores condições de emprego e uma vida digna; entretanto, o 

êxodo rural provocou uma aglomeração de pessoas, falta de emprego, 

desvalorização da mão de obra, aumentando as dificuldades econômicas, 

ocasionando a expansão desmedida das periferias, crescendo assim, a miséria, a 

fome e a violência. Com isso, a década de 1960 marca o princípio de uma prosa 

urbana enraizada na realidade social. Logo depois, na década de 1980, ampliaram-

se os limites sobre questões de fronteira e de espaço, permitindo aos escritores 

apropriação do cenário urbano, o compromisso em retratar as misérias humanas, as 

violências, um realismo urbano, que representa o sujeito periférico e dar voz a toda 

essa conjuntura. (HOLANDA apud SCHOLLHAMMER, 2009) 

De acordo com Pellegrini (2008, p.31), a crítica costuma citar tal literatura 

como “realismo feroz ou brutalista”, vertente norteada pelo desamparo, crueldade e 

degradação, companheiras dos homens nos grandes centros urbanos. Também 

Antônio Candido (1989) retrata tal tendência como “realismo feroz”, uma forma de 

ultrarrealismo sem preconceitos, repleta de gírias, monólogos, abolição das 

diferenças entre linguagem falada e escrita, que apresenta de forma brutal a vida do 

crime e da prostituição. Como uma “espécie de notícia crua da vida” (CANDIDO, 
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1989, p. 210). Tal tendência ultrarrealista é retratada por Schollhammer (2013, p. 53) 

como “realismo do choque”. Seus efeitos de representação ocorrem por eventos 

traumáticos, provocando horror e desgosto, pela expressão de elementos cruéis, 

pela violência e pelo trato radical com temas como sexo e morte. Dentre outros, 

Rubem Fonseca se destaca na utilização deste recurso, seus escritos retratam de 

forma radical este submundo, uma realidade crua. Seus textos, Feliz ano novo 

(1975) e O cobrador (1979), entre outros, é uma facada no peito da sociedade. Ele 

expõe cenas de estrupo e crimes, com frieza e um diálogo nada sutil.  

Temos, na atualidade, diversos escritores que seguem esse mesmo estilo, 

entre eles, o artista Férrez que representa com excelência os personagens urbanos, 

os problemas cotidianos da periferia. Em seu livro de contos Os ricos também 

morrem (2015), por exemplo, são revelados diversos personagens que enfrentam 

diferentes tipos de violências: criminalidade, homofobia e repressão policial. Ações 

cruéis são expostas como costumeiras e insignificantes para sociedade, na qual o 

pobre é tratado como se não tivesse nenhum valor. Outro escritor que retrata a 

violência brutal urbana com fervor é Marcelino Freire. Seu livro, Angu de sangue 

(2000), tem dezessete contos, com marcas de violência, capazes de estremecer o 

leitor. 

Na poesia, uma figura de grande destaque na literatura periférica é Sérgio 

Vaz, escritor reconhecido por organizar um dos principais saraus da periferia: O 

Cooperifa. Apesar de ter algumas poesias otimistas, ele tem muitos poemas que 

representam com profundidade a realidade marginal. “Dor que mata / Chaga que 

paralisa o mundo / E sob o olhar de um Deus de gravata / - Doença, fome, esgoto,/ 

inferno profundo [...]” (VAZ, 2013, p.37). 

Percebemos, em Essa gente, uma influência direta deste tipo de escrita. 

Chico Buarque expõe uma violência sem limites contra a “minoria”, a mulher, o 

travesti, o morador de rua, e em especial, contra os negros. 

Para criticar a desumanidade, na qual o negro é tratado, num trecho, no 

começo da narrativa, é apresentada uma comparação do comportamento entre um 

cão e um menino. O narrador Duarte, após ver o passeador de cães, um mulato 

franzino, que cuida do cachorro da sua ex-mulher, jogado na calçada junto com o 

labrador, aguardando, altas horas da noite o retorno de Maria Clara, que tinha ido ao 

médico, decide oferecer abrigo para ambos em seu apartamento. Chegando ao 

aposento “o cão se esparrama no chão da cozinha e rejeita a ração de gato que lhe 



25 
 

 

ofereço. Ao passeador ofereço uma Coca-Cola e um resto de suflê frio que ele 

aceita com gosto” (BUARQUE, 2019, p.9). É evidenciado que o passeador de cães 

não está acostumado a receber nenhum tratamento digno, enquanto o cachorro não 

se contenta com pouco, o passeador de cães demonstra contentamento com o 

mínimo, aparentemente não está acostumado com gentilezas, chegando a 

manifestar certa desconfiança, “Fica todo agradecido por poder ver televisão e 

dormir no sofá da sala. Depois pergunta se tem que comer meu cu” (BUARQUE, 

2019, p.9). 

Deparamo-nos também com uma narrativa paralela de meninos negros do 

morro do Vidigal que são castrados por um pastor neopentecostal com a ajuda de 

um maestro italiano tendo o objetivo de conservar suas vozes agudas e conseguir 

muito dinheiro com a exibição desses garotos no mundo musical. Na narrativa, 

temos uma comparação de um menino negro castrati com um porco, pois o ato de 

castração desestrutura todo o corpo. 

 

A mãe mudou de emprego e proibiu o neguinho de ver o maestro. Para 
prendê-lo em casa, meteu-lhe medo dos porcos, contava histórias 
escabrosas que ouvira do pastor. Ele cresceu acreditando que aqueles 
porcos enormes, que andavam à solta por ali, comiam os bagos dos 
meninos no morro do Vidigal. Quando um dia acordou na casa do pastor 
com os curativos no lugar do saco, não teve dúvida, foi o porco. Adulto, 
virou obeso como um porco, mas conserva aquela voz angelical. 
(BUARQUE, 2019, p.7-8) 

 

Não é a primeira vez que essa comparação foi exprimida. Já há muito tempo, 

o castrati Filippo Balatri, ativo na corte de Médici, também utilizou a figura do porco 

para ironizar e lutar contra os constrangimentos que enfrentava por sua condição de 

castrati, chegou a se caricaturar com um porco, um ser animalizado, desprezado, 

“que adquire valor logo depois de morrer, do qual cada pedaço tem um preço e 

sobre cuja carne todos avançam” (BOTTEGHI, 2019, p.525). 

Contudo, a carne negra, aparentemente, não tem tanto valor no mercado. Na 

época da escravidão era constante “as mutilações, estupros de negras escravas, 

castração, amputação de seios, fratura de dentes a marteladas” (CARLOS RUSSO 

JR, 2019, JORNAL OPÇÃO). Na obra de Chico, a castração vai além da referência à 

crueldade física, os meninos pobres são emasculados no sentido simbólico (REIS, 

2020, CARTA MAIOR), muitos direitos essenciais são arrancados de crianças, 

sendo-lhes vetada a possibilidade de viverem em plenitude e dignidade. 
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Depois da comparação com o cão e o porco, o narrador nos apresenta uma 

comparação de um menino mulato com uma barata, após ter o corpo metralhado 

pela polícia: “Depois que se aquieta, os meganhas continuam baleando o cara, na 

barriga, no peito, no pescoço, na cabeça, eles o matam muitas vezes, como se mata 

uma barata a chineladas” (BUARQUE, 2019, p.70). Percebemos o uso de uma 

linguagem crua e arrebatadora. Matheus Baldi (2019, n.p.) salienta, em resenha de 

bolso, que o romance Essa gente parece “um diário da própria escrita da barbárie”. 

Chico Buarque, em seu último álbum musical, havia retratado a história do 

negro se referindo à sociedade escravocrata, na música “Caravanas” lançada em 

2017, em seu 23° álbum: 

 

Caravanas 
 
É um dia de real grandeza, tudo azul 
Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos 
Um sol de torrar os miolos 
Quando pinta em Copacabana 
A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba 
A caravana do Irajá, o comboio da Penha 
Não há barreira que retenha esses estranhos 
Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho 
A caminho do Jardim de Alá 
É o bicho, é o buchicho, é a charanga 
Diz que malocam seus facões e adagas 
Em sungas estufadas e calções disformes 
É, diz que eles têm picas enormes 
E seus sacos são granadas 
Lá das quebradas da Maré 
Com negros torsos nus deixam em polvorosa 
A gente ordeira e virtuosa que apela 
Pra polícia despachar de volta 
O populacho pra favela 
Ou pra Benguela, ou pra Guiné 
Sol 
A culpa deve ser do sol que bate na moleira 
O sol que estoura as veias 
O suor que embaça os olhos e a razão 
E essa zoeira dentro da prisão 
Crioulos empilhados no porão 
De caravelas no alto mar 
Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria 
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia 
Ou doido sou eu que escuto vozes 
Não há gente tão insana 
Nem caravana do Arará 
Não há, não há 
Sol 
A culpa deve ser do sol que bate na moleira 
O sol que estourar as veias 
O suor que embaça os olhos e a razão 
E essa zoeira dentro da prisão 
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Crioulos empilhados no porão 
De caravelas no alto mar 
Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria 
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia 
Ou doido sou eu que escuto vozes 
Não há gente tão insana 
Nem caravana 
Nem caravana 
Nem caravana do Arará (BUARQUE, 2017). 
  

Essa composição ganhou o título de seu novo álbum e parece dialogar 

diretamente com a obra Essa gente, na qual Chico expõe uma violência sem medida 

contra os negros. Distintas composições deste novo disco de Chico têm supostos 

pontos de ligação com a obra que pretendemos analisar, por isso, no decorrer das 

reflexões, resgataremos outras canções. 

Retomando as raízes da literatura e da arte atual, Santiago (2002) aponta 

outro fator extremamente relevante que influenciou diretamente a literatura 

contemporânea brasileira: O golpe militar de 1964.  

Conforme Antonio Candido (1989, p. 208). “O decênio de 1960 foi primeiro 

turbulento e depois terrível”. O governo João Goulart foi tomado por um populismo 

caloroso e radicalmente generoso, contudo, desorganizado. Com medo de um 

governo voltado para o povo, a burguesia junto à atuação do imperialismo, vendo 

seus interesses ameaçados, derrubou o presidente eleito democraticamente e 

instauraram o golpe militar. A partir de 1964, viveu-se um período “brutalmente 

opressivo” que se transformou, em 1968, em “ferozmente repressivo” (CANDIDO, 

1989, p. 208). 

Os escritores brasileiros pós-regime militar possuíam como denominador 

comum, o compromisso temático de crítica política e social de combate a qualquer 

tipo de poder autoritário. Com isso, as produções artísticas desse período são 

extremamente marcadas por demonstrações de resistência ao regime ditatorial 

(SANTIAGO, 2002). 

Conforme Zappa e Sotto (2011), o Ato Institucional número cinco, instituído 

em 1968, iniciou um período de extrema repressão, o apogeu da ditadura. Nessa 

época, Chico Buarque de Holanda, comenta sobre o dia que recebeu o anúncio do 

Ato: 

 

É bem verdade que a classe artística - na música, no teatro – começou a 
oposição ao governo militar no dia 1° de abril de 1964. A resistência 
começou ali. E a agitação política existiu muito fortemente entre 1964 e 
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1968, porque havia certa liberdade. A censura, antes de 1968, era bem 
amena. O Gama e Silva, que era ministro da justiça, recebiam os artistas, 
havia interlocução. Recebia também as lideranças estudantis, que eram 
vanguarda nessa luta. Lembro que o espetáculo até 1968 era tudo muito 
festeiro, a barra não tinha pesado ainda nem para os movimentos 
estudantis nem para as artes. Aí veio o Ai-5. Lembro que estava em minha 
casa à noite com o Hugo Carvana, assistindo à televisão, quando o Ai-5 foi 
anunciado em cadeia nacional. Lembro-me do Carvana dizendo em tom 
solene: “Estamos fodidos”. (ZAPPA; SOTTO, 2018, P.24-25) 

 

A ditadura atuava com imposições de padrões para as criações. Os censores 

alegavam que possuíam conteúdos ideológicos de esquerda e cortavam, apagavam, 

proibiam ou engavetavam os trabalhos artísticos. Com isso, os autores precisaram 

buscar meios capazes de enganá-los. Eram muito utilizados alusões, alegorias, 

elipses, signos, numa espécie de códigos cifrados (PELLEGRINI, 2008, p.39). 

Santiago (2002) afirma que a literatura seguia seu compromisso com a 

realidade social, mesmo quando se expressava pelo fantástico ou alegórico. Os 

livros: A hora dos ruminantes (1963), Sombra de reis barbudos (1972) e Os pecados 

da tribo (1976) de José J. Veiga são belos exemplos de utilização do fantástico como 

alegoria para denunciar e refletir sobre a sociedade brasileira da época da ditadura. 

No campo musical, Chico Buarque fazia vários jogos com as palavras, suas 

letras eram repletas de metáforas, ambiguidades, várias estratégias para retratar a 

realidade da época. Entre diversas músicas, Cálice reflete no próprio título essa 

duplicidade, o autor aparentemente fala de uma taça, mas refere-se ao silenciar, ao 

calar imposto pelos censores. 

No romance Essa gente Chico Buarque aproxima-se desses recursos 

utilizados nas suas canções. Fábio Altman (2019, n.p.), num artigo publicado na 

revista Veja (on-line), salienta que Chico Buarque sempre usou os versos como 

poeta fingidor, no qual expõe amor e política, recorrendo a uma duplicidade de 

sentidos, pois, ao tratar da vida privada, trata também de uma crítica dura ao 

momento político. Este poeta fingidor ganha força na literatura, no seu novo livro, 

que aqui será estudado, fazendo uma crítica implícita, sem citar nomes, ao governo 

autoritário e à ultradireita que tomou conta do país.  

Esse cenário é entristecedor para todos que foram perseguidos na época em 

que o regime militar vigorava. Chico Buarque sentiu isso diretamente na pele, 

porque, ao deixar clara sua oposição diante do sistema e seu posicionamento em 

seus trabalhos, teve a maioria de suas obras vetadas. Era preciso criar métodos 

para driblar a censura, por isso, além dos códigos cifrados com as palavras, outra 
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forma de passar pelos censores era o uso de pseudônimos. O autor e compositor 

conseguiu ter algumas músicas aprovadas facilmente, como Jorge Maravilha, 

Acorda amor e Milagre brasileiro, construindo outras identidades, recorrendo a 

pseudônimos, o mais conhecido deles, era Julinho de Adelaide (CYNTRÃO, 2015).  

Para dissimular a linguagem e romper a barreira da censura, outra tendência 

que emergiu foi a do hibridismo entre textos literários e não literários, como é o caso 

do romance reportagem, estilo de realismo documentário motivado pelo jornalismo e 

o new journalism estadunidense. Esse tipo de produção foi batizado pela crítica e 

ensaísta Flora Süssekind como “produção de literatura verdade”, uma aproximação 

entre reportagem/crônica jornalística, romance e conto, que foi uma resposta aos 

censores, que logo após o Al-5 invadiam as redações de jornais. Essa forma híbrida 

de ficção reproduzia as notícias reprimidas e censuradas (SCHOLLHAMMER, 2009, 

p. 23). 

Conforme Pellegrini (2008), nesse período, não houve exatamente uma 

censura de todo tipo de arte, pois, enquanto os censores vetavam as produções 

engajadas, com conteúdos ideológicos de denúncia social, havia um incentivo aos 

que pregavam honra a pátria, a Deus, a uma suposta conduta moral  pautada nas 

tradições e bons costumes. 

O regime militar buscava a modernização e, apesar de parecer contraditório, 

o mercado editorial obteve algumas vantagens, dentre elas, as importações de 

máquinas modernas e o estímulo da produção de papel, que acabou barateando os 

custos dos livros impressos (PELLEGRINI, 2008, p.41). 

Remetendo-nos ao contexto atual, Schollhammer (2009, p. 14) aponta que as 

modificações no mercado livreiro nunca foram tão significativas quanto na 

atualidade. Devido às novas tecnologias, modificou-se até mesmo a estrutura dos 

textos, com a “popularidade das formas ultracurtas de minicontos e das estruturas 

complexas e fragmentadas” como tentativa da urgência de representar a realidade. 

Desencadeou-se, também, um desafio imediatista tanto na criação quanto na 

divulgação das obras, que buscavam alcançar o leitor com agilidade. Os blogs, em 

especial, ajudaram nesse processo de transição, driblando o mercado tradicional, 

divulgando rapidamente os novos lançamentos e criando condições de um encontro 

mais próximo com o leitor. Contudo, um consenso entre os críticos é que o livro 

impresso não perdeu seu valor (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 14). Em Essa gente é 

explicitado o desejo de um encontro rápido com o leitor; o livro que foi finalizado, 
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conforme as datas no enredo, em setembro de 2019, em novembro do mesmo ano 

já se encontrava nas prateleiras das melhores livrarias. 

A contemporaneidade, além da possibilidade de acelerar o encontro do leitor 

com os livros, abriu espaço para pequenas editoras autofinanciadas, barateando as 

produções e impulsionando um grande número de novos escritores, que, aos 

poucos, foram ganhando espaço no mercado e na crítica literária. O fator econômico 

foi primordial para tal estratégia; uma forte estabilidade monetária alavancou as 

vendas de livros, a abertura de novas livrarias e a transformação das feiras de livros 

e festas literárias em megaeventos, além da criação de diversas pequenas editoras 

e fascinantes revistas literárias: 

 

Com revistas literárias como Ficções (Rio de Janeiro), Inimigo Rumor (Rio 
de Janeiro/São Paulo) e Rascunho (Paraná), uma opção variada de outras 
publicações virtuais e as revistas culturais mais comerciais como Cult, Trip e 
Bravo, abriram-se opções flexíveis de publicação e crítica, assumindo-se 
parte da função de divulgação antes garantida pelos suplementos literários, 
hoje muito prejudicados pela crise dos jornais. (SCHOLLHAMMER, 2009, 
p.18) 

 

Perrone-Moisés (2016) ratifica essa avaliação, afirmando ser indiscutível o 

fato de que ficção e poesia nunca foram tão publicadas e divulgadas, o que se aplica 

também, às feiras de livros, premiações e eventos literários, dando lugar a uma 

diversidade de subgêneros no mundo do mercado. 

 Em meio a essa diversidade,  a autora chama a atenção para o crescente 

número de subgêneros que tem ganhado vida, se misturando entre eles, ela 

destacar algumas tendências: 

 

[...] a “literatura “séria” (aquela que ainda recebe prêmios); a literatura 
"difícil" (destinada a um público restrito); a literatura de entretenimento (os 
best-sellers sentimentais e/ou eróticos, a ficção fantástica com alta 
população de vampiros e magos,  a narrativa policial estereotipada); a 
literatura de autoajuda, que pode se apresentar em forma de ficção; a ficção 
histórica e biográfica etc. (MOISÉS, 2016, p.47) 

 

A autora também salienta que diante da liberdade expressiva do 

contemporâneo, temos diferentes correntes, com notória representatividade. 

Ela constata a existência de uma literatura exigente, acompanhada por correntes 

que rompem com todas as hierarquias tradicionais, que rompe com as fronteiras 
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entre os gêneros literários e não-literários, não seguem os limites temporais, e que 

transitam por uma série de reflexões filosóficas, ideológicas e estéticas. 

Referente aos gêneros literários e não-literários, Bakhtin (2002, p.73) afirma 

que eles são sócio discursivos e permitem a presença de distintas vozes no texto e 

os romances, mas do que nunca tem se tornado, "pluriestilístico, plurilíngue e 

plurivocal”. 

A obra Essa gente na aparência parece um diário, um dos gêneros que, 

conforme Bakhtin (2002, p. 124), produz um sentido de realidade, “O romance 

também utiliza esses gêneros precisamente como formas elaboradas de assimilação 

da realidade”. No percurso de leitura, percebemos em Essa gente que os jogos com 

os diversos gêneros, nos leva a ambiguidade entre real e fantasia, entre fios 

autobiográficos e ficção. 

Na literatura contemporânea, existe por um lado, um realismo que ambiciona 

ser referencial sem ser representativo, ser engajado sem a necessidade de transmitir 

de forma impositiva os conteúdos ideológicos (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 54). Por 

outro lado, existe um realismo pulsante que advém da figura do autor, que tem 

ganhado notoriedade e obtido constante espaço na mídia.  A figura do escritor 

ganhou enorme destaque e nunca foi tão mediatizado, internacionalmente 

reconhecido e festejado (PERRONE-MOISÉS, 2016). Nesta pesquisa, pretendemos 

nos debruçar nessa última forma de realismo, voltada para o intimismo, mas ciente 

da impossibilidade de deixar de lado o olhar engajado de uma realidade do social, 

político, que rodeia o narrador. 

É evidente o interesse da mídia atual pela “vida real”, pelas notícias no 

momento do fato, com a presença de câmeras ocultas desejando um furo 

jornalístico, ou simplesmente o desejo de promover o entretenimento, os reality 

shows com cada vez mais audiência, programas de auditório e entrevistas revelando 

detalhes da vida dos indivíduos. Notamos o reflexo dessa tendência na literatura, 

pela preferência por “biografias e reportagens históricas, confissões, diários, cartas, 

relatos de viagens, memórias, revelações de paparazzi, autobiografias” 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 56).  

A literatura contemporânea, como fenômeno cultural e social do seu 

tempo,  por meio da dinâmica do hibridismo renova elementos, rompendo com 

formulações homogêneas. Um exemplo disso é a combinação de autobiografia e 

ficção, que caminha entre realidade e fantasia e ganha cada vez mais destaque: a 
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autoficção, ou seja, a suposta apresentação de dados reais por uma personagem 

romanceada; quanto à autoficção afirma Perrone-Moisés (2016, p. 205): “a 

autoexposição em relatos mais ou menos fictícios”, A figura do autor adentra a obra, 

mas não como um sujeito pleno, unificado, e sim, como um indivíduo da pós-

modernidade, fragmentado que dá vida a um jogo que pressupõe a impossibilidade 

de verdades absolutas. 

  

1.3. A pós-modernidade e a literatura contemporânea  

 

Hoje, desfrutamos de características da pós-modernidade na sociedade 

contemporânea e elementos peculiares do pós-modernismo que ganharam força nas 

produções literárias atuais. A literatura contemporânea ganhou espaço com 

produções de múltiplos temas, como “forma de assimilação ou de resistência às 

injunções colocadas pela cultura pós-moderna” (Pellegrini, 2001, p. 54).  

Márcia Moreira Pereira (2016) apresenta a distinção dos termos pós-

modernismo e pós-modernidade, salientando que o primeiro trata da arte posterior 

ao modernismo e o segundo de uma “era social do imediatismo e consumo 

desenfreado”. Pereira (2016, p.28) salienta que a pós-modernidade “é marcada pelo 

imediatismo, em que o sujeito dominado pela poluição imagética da sociedade de 

consumo contemporânea é conduzido, consciente ou inconsciente, por ela”.  

O pós-modernismo precede o que aqui chamamos de contemporaneidade; 

ele surgiu nas décadas de 1950 e 60, e conseguiu destaque na década de 70, 

ganhando notoriedade nos Estados Unidos, com a recepção da revista Boundary 2 - 

Journal of Postmodern Literature and Culture, em 1972, estabelecendo o termo 

como uma referência coletiva (Pellegrini 2001). 

Entretanto, considerando as diferenças sociais e culturais, Linda Hutcheon 

(1991, p.20) afirma que o pós-modernismo “não descreve um fenômeno cultural 

internacional,”; para a autora,  o pós-modernismo é uma poética “fundamentalmente 

contraditório, deliberadamente histórico e inevitavelmente político”, sendo tão 

contraditório quanto às promessas e os fatos verídicos do capitalismo recente. 

Conforme Hutcheon (apud RUSSELL, 1991, p.31) “A arte pós-moderna afirma 

de maneira idêntica, e depois ataca de maneira deliberada, princípios como valor, 

ordem, sentido, controle e identidade, que têm constituído as premissas básicas do 

liberalismo burguês”. 
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Hutcheon salienta que as discussões contemporâneas referentes às margens 

e as fronteiras das convenções sociais e artísticas resulta de uma transgressão pós-

moderna que quebra os limites das artes. Nos gêneros literários rompeu-se a divisão 

entre romance e autobiografia, romance e biografia, construindo fusões, nada 

simplistas (1991). Ela aponta que “as fronteiras mais radicais que já se 

ultrapassaram foram aquelas existentes entre a ficção e a não-ficção e - por 

extensão - entre a arte e a vida” (HUTCHEON,1991, p.27). Tendência que 

pretendemos estudar neste trabalho. Conforme Hutcheon: 

 

Kosinski dá o nome de "autoficção": "ficção" porque toda lembrança é 
ficcionalizante; "auto" porque, para ele, tal maneira de escrever é um gênero 
literário, cuja generosidade é suficiente para deixar que o autor adote a 
natureza de seu protagonista ficcional- e não o contrário. (HUTCHEON, 
1991, p.28) 

 

A autora salienta que “o pós-modernismo criou sua própria problemática”, 

provocando diversos questionamentos entre outras discussões, ela aponta a 

presença do real, que sempre dialogou com a arte, e explana: “desde Platão ‘coisa 

real’ vem tendo sempre uma relação problemática com a arte. O que o pós-

modernismo faz é não apenas lembrar-nos disso, mas também investigar nossa 

amnésia” (HUTCHEON, 1991, p.228). Outra questão que ela trata é a presença dos 

que ela classifica como excêntricos, as minorias étnicas, feministas e gays, “que 

tentam um acerto de contas e uma reação, de maneira crítica e criativa, em relação 

à cultura ainda predominantemente branca, heterossexual e masculina na qual se 

encontram” (HUTCHEON, 1991, p.53). Outro paradoxo, sobre o qual a autora reflete 

é a divisão entre arte de elite e arte popular, e como algumas obras conseguem 

caminhar entre ambas as formas, e salienta: “O pós-modernismo é, ao mesmo 

tempo, acadêmico e popular, elitista e acessível” (HUTCHEON, 1991, p.69). A 

teórica e crítica canadense ainda destaca as diversas vozes que ganham espaço no 

papel do narrador: “Na ficção os narradores passam a ser perturbadoramente 

múltiplos e difíceis de localizar” (HUTCHEON, 1991, p.29), ela enfatiza a metaficção 

historiográfica, e frisa a literatura autoconsciente e reflexiva como uma literatura do 

pós-modernismo, “o pós-modernismo ultrapassa a auto-reflexividade para situar o 

discurso num contexto mais amplo” (HUTCHEON ,1991, p.65). 

Perrone-Moisés (2016, p.260) corrobora com os pensamentos de Hutcheon 

afirmando que o hibridismo genérico é uma das tendências mais claras da ficção 
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contemporânea e realça que muitas das características da literatura contemporânea 

não são novidades, mas uma intensificação de linhas anteriores. 

Contudo referente ao termo literatura pós-moderna, Perrone-Moisés (2016, 

p.255) afirma que o “termo ‘pós-moderno’, que tanto excitou os espíritos na virada do 

século, tem sido menos usado na área da estética” e aparece na mídia, 

simplesmente “como um indicador cronológico, ou como sinônimo de hipermoderno”. 

A autora ressalta que diante dos múltiplos conhecimentos do homem atual: 

“ontológico, religioso, político, moral, etc”, “o romance não é mais problemático [...] 

está mais próximo de uma epopeia negativa” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p.108). O 

mundo nunca passou por transformações tão intensas e a “literatura contemporânea 

tem tratado, e privilegiado os pontos negativos desse admirável mundo novo” 

(PERRONE-MOISÉS, 2016, p.257).  

Essa visão pessimista se apresenta até nas definições no tocante da 

autoficção, pois, enquanto Hutcheon aponta que a autoficção é a fronteira mais 

radical que o pós-modernismo ultrapassou, Perrone-Moisés, salienta que a 

autoficção é uma vertente que tem imenso destaque na literatura contemporânea, 

como reflexo de buscas por respostas existenciais e uma tentativa inalcançável de 

conhecer o mundo em sua plenitude, tendo “feito com que as pessoas se 

concentrem em seu cotidiano e apreciem, na literatura atual, a representação da 

vida corrente, dos pormenores banais e sentimentos comuns” (Perrone-Moisés, 

2016, p. 261-262). Todavia, esses pontos denotados como negativistas, a 

impossibilidade de respostas plenas, as particularidades de banalidades, a 

imprecisão, pode tornar o conceito da autoficção ainda mais interessante. 

Como observamos, a literatura contemporânea quebra ou alarga todas as 

fronteiras. Chico Buarque, autor da obra corpus de nossa pesquisa, se alimenta de 

vertentes pós-modernas, transformando-as ou dando-lhes distintas 

dimensões.  Pereira (2016, p.29) classifica a obra ficcional contemporânea de Chico 

Buarque como prosa pós-modernista [...], na qual ele “contesta e recria as ‘verdades’ 

da realidade e da ficção.” Pretendemos analisar a partir de Essa gente, a presença 

da autoficção, e a literatura sendo ao mesmo tempo intimista e engajada 

socialmente, apresenta contornos da vida do autor e abordagem crítica histórica, 

social e cultural do seu entorno. Até porque o sujeito faz parte do seu meio, e na 

narrativa de Essa gente, nos deparamos com uma sociedade conturbada, com 
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sujeitos fragmentados, ressaltando a crise de identidade desse indivíduo pós-

moderno e contemporâneo que estudaremos no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO II - IDENTIDADES RASURADAS 

 

A globalização e as novas tecnologias provocaram enormes alterações na 

vida dos indivíduos, nas culturas, valores, ideais, trabalhos. Os sujeitos tiveram que 

se adaptar às diferentes situações se moldando de acordo com a necessidade do 

instante, tanto que a contemporaneidade nos apresenta sujeitos que são narcisistas, 

e ao mesmo tempo solitários (FARIAS; PEREIRA, 2016). 

Vivemos uma crise de identidade, na qual, as relações deixaram de ser 

sólidas, tornando-se líquidas, sofrendo modificações extremas. As identidades são 

multiplicadas como tentativa de encaixe nos diversos contextos cotidianos e o 

cidadão torna-se múltiplo e fragmentado. Nunca a imagem do indivíduo esteve tão 

estilhaçada e tão em foco como na atualidade, temos narrativas ficcionais 

problematizando  essa crise, tal como Essa gente, e diversos teóricos têm analisado 

este fenômeno, entre eles: Bauman, Stuart Hall, Ciampa, Tomaz Silva e Kathryn 

Woodward.  Neste capítulo, buscaremos discutir a liquidez das identidades diante 

das transformações aceleradas dos últimos tempos e objetivamos verificar como a 

fragmentação dos sujeitos é evidenciada na obra Essa gente.  

 

2.1. A crise de identidades 

  

O contemporâneo é a temporalidade dilaceradora do instante absorvido nos 

espaços da cidade, numa produção não-linear, provocando novas subjetividades: 

“sujeitos partidos e de um tempo partido” (DEALTRY, LEMOS e CHIARELLI, 2007, 

p.11). Stuart Hall, em suas teorias, argumenta: 

 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando 
o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada ‘crise de identidade’ é vista como parte de um processo mais 
amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais 
das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2006, p.7) 

 

Hall reflete sobre a crise de identidade como um processo que acompanha as 

modificações históricas e sociais e atua no sujeito, provocando a perda de si, 

desencadeada  pela descentralização de um sujeito que se depara com um duplo 

deslocamento, de seu lugar social e cultural no mundo, e do lugar de si mesmo. 
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Diante do desenvolvimento acelerado e interpelado no sistema cultural que nos 

rodeia, já não existe a possibilidade da crença em uma identidade fixa, permanente 

e o sujeito pós-moderno se vê em constante transformação. 

O teórico cultural e sociólogo Stuart Hall explica que a globalização é um 

aspecto essencial ao caráter das questões de identidade e mudanças ocorridas na 

modernidade tardia, sendo responsável pela divisão entre sociedades “tradicionais” 

e “modernas”. Hall cita Marx e Engels que, apropriadamente, declaram a respeito da 

modernidade: 

 

[...] é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de 
todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eterno... Todas as 
relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e 
concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas 
envelhecem antes de poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se 
desmancha no ar... (MARX E ENGELS apud HALL, 2006, p. 14).  

 

Isto posto, é inegável que o sujeito pós-moderno vive uma crise de identidade 

diante das transformações aceleradas, uma inquietude, indagações sobre si mesmo, 

e essa crise tem ganhado cada vez mais amplitude.  

Zygmunt Bauman (2001), por sua vez, usufruindo das observações de Marx e 

Engels registradas no Manifesto comunista, citado aqui por Hall, utiliza a metáfora 

referente ao desmanchar do sólido para criar sua teoria de sólidos e líquidos, e 

afirma que vivemos numa sociedade, em que as identidades sólidas já não são 

possíveis e nos remetendo ao conceito de mundo líquido. 

O autor afirma que enquanto as identidades sólidas permanecem inalteradas, 

as líquidas “não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e 

propensos) a mudá-la” (BAUMAN, 2001, p.08). As identidades não são estáticas, 

sofrendo constantes modificações, os seres são mutáveis para adaptar-se a 

diferentes situações. 

Kathryn Woodward (2005, p.20) corrobora afirmando que as mudanças atuais 

provocam uma crise de identidade, em que o sujeito vive repleto de dúvidas e 

incertezas, motivo pelo qual esta crise  tem sido tão estudada nos últimos tempos. 

Ela cita Giddens (1990) para afirmar que essas crises “são características da 

modernidade tardia e que sua centralidade atual só faz sentido quando vistas no 

contexto das transformações globais que têm sido definidas como características da 

vida contemporânea” (WOODWARD apud GIDDENS, 2005, p.20). 
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Chico Buarque, autor do corpus deste trabalho, costuma retratar questões 

referentes às identidades fragmentadas em seus romances. Ana Carolina Barreto, 

no seu artigo, (2011) O eu em ruínas: identidade e feminino nos romances Estorvo, 

Benjamim e Budapeste de Chico Buarque, analisa três romances do autor e conclui 

que ambos apresentam “a angústia de sujeitos solitários, vivendo em uma sociedade 

de espetáculo, assinalados pela ausência de laços estáveis e afetividade” 

(BARRETO, 2011, p.201). Duarte, protagonista do romance Essa gente, enfrenta 

essas mesmas inquietações. Encontra-se em declínio, tanto em sua vida pessoal 

quanto profissional. Tanto o narrador, quanto tudo a seu redor se mostram 

fragmentados.  

 

2.2. Fragmentação no entorno de Duarte 

 

A decadência na obra Essa gente ultrapassa a figura do narrador- 

personagem - Diana Klinger (2006) afirma que “a escrita de “si”, é também a escrita 

do outro”, o sujeito é um produto social, coletivo, ao narrar sua história, narra 

também a história do espaço, do tempo, dos outros personagens. 

O espaço geográfico na obra Essa gente é, sem dúvida, o Brasil, 

especificamente, do Rio de Janeiro, que conforme o narrador, tem uma aparência 

doentia. 

 

Há manhãs em que desço as persianas para não ver a cidade, tal como 
outrora recusava encarar minha mãe doente. Sei que às vezes o mar 
acorda manchado de preto ou de um marrom espumoso, umas sombras 
que se alastram do pé da montanha até a praia. Sei dos meninos da favela 
que mergulham e se esbaldam no esgoto do canal que liga o mar à lagoa. 
Sei que na lagoa os peixes morrem asfixiados e seus miasmas penetram 
nos clubes exclusivos, nos palácios suspensos e nas narinas do prefeito. 
Não preciso ver para saber que pessoas se jogam de viadutos, que urubus 
estão à espreita, que no morro a polícia atira para matar. Apesar de tudo, 
assim como venero a mulher incauta que me deu à luz, estarei condenado a 
amar e cantar a cidade onde nasci. (BUARQUE, 2019, p.48) 

 

Duarte perambula pelos bairros “nobres” da cidade e se desloca em algumas 

ocasiões para a comunidade do Vidigal. Em certo momento, ao analisar os espaços, 

constata não perceber uma diferença real entre os bairros periféricos e os bairros 

centrais, referindo-se à estrutura e a diferença dos espaços, reflete que se trata 

apenas de uma divisão simbólica: “Visto aqui do alto, o bairro não difere muito de 

uma favela. A barafunda de edifícios sem telhas lembra um amontoado de caixas de 
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sapato destampadas, numa sapataria revirada em dia de liquidação” (BUARQUE, 

2019, p. 20). 

O narrador também evidencia o caos que a cidade, mesmo os bairros 

“nobres”, habitualmente enfrenta nos dias de chuva: “o canal no caminho de casa 

costuma transbordar” (BUARQUE, 2019, p. 39). Durante a chuva, os semáforos 

entram em pane, as ruas começaram a alagar, além da queda de árvores: [...] 

“poucos metros adiante, um daqueles enormes fícus de duzentos anos vai se 

dobrando em câmera lenta sobre a pista, com suas raízes a arrancar o concreto da 

calçada” (BUARQUE, 2019, p. 39). Por fim, a escuridão “[...] não os convido a entrar 

porque falta energia” (BUARQUE, 2019, p. 40). Hall salienta que “a moldagem e a 

remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 

representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são 

localizadas e representadas” (HALL, 2006, p.71). A cidade maravilhosa se divide 

entre bairros de elite e favela, mas, os espaços não são sólidos, se modificam, são 

múltiplos, fragmentados, assim como o espaço, o tempo e personagens vivem no 

caos. 

O tempo da narrativa também é fragmentado, não possui uma linearidade, 

podendo provocar uma estranheza no início da leitura, até mesmo porque os trechos 

expõem ações que não dialogam entre si, pois, primeiro, temos uma suposta carta 

de Duarte para seu editor, depois um relato sobre sua separação, em seguida, a 

história de um castrati, e então, temos cartas da primeira esposa de Duarte para 

uma terceira pessoa. A compreensão e as respostas vão sendo encontradas no 

passar das páginas. A obra começa em 2018, volta para 2016, retorna em 2018, 

depois passamos para 2017, e de repente estamos em 2019. 

Mesmo tendo um espaço e um tempo desordenados dentro da narração, eles 

são bem situados, todos os pequenos capítulos são datados, e muitas vezes, o 

nome do Estado do Rio de Janeiro aparece ao lado da data. Percebe-se um desejo 

de esclarecer ao leitor o momento exato que a narrativa pretende retratar. Em 

especial, a época de 2016 a 2019, e o Estado do Rio de Janeiro que, conforme 

Rodrigues salienta na aba do livro: Essa gente, “sangra e estrebucha sob o flagelo 

de feridas sociais finalmente supuradas, exibidas por muitos com uma espécie 

doentia de orgulho” (RODRIGUES apud BUARQUE, 2019). 

No entorno de Duarte, as “personagens funcionam como fios condutores de 

amostragem das fraturas de nosso tecido social” (PIMENTEL apud OLIVEIRA, 
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2019). Personagens de identidades fragmentadas, num país em que a violência é 

banalizada e o falso moralismo vira espetáculo, no qual um grupo de brasileiros 

busca seguir uma tendência que tenta plagiar os acontecimentos recentes dos 

“Estados Unidos, um movimento por um retorno aos velhos e bons valores da família 

americana” (WOODWARD, 2005 p.22). Esse grupo de brasileiros de um movimento 

político, voltado para uma nova direita, reivindica identidades tradicionalistas contra 

o hibridismo e a diversidade. 

Seria um movimento reacionário e conservador que dissemina a “apologia do 

eugenismo e da segregação racial que fazem com que a nova direita flerte, de 

maneira consciente ou inconsciente, com construtores que remete ao nazismo e 

fascismo” (CARAPANÃ, 2018, p.34). Ironizando essa nova direita, Duvivier (2018, 

p.9) satiriza, salientando que “Ninguém no Brasil nunca fez merda em nome do 

Capeta, da Maconha ou da Sacanagem. Toda vez que mataram, escravizaram e 

torturaram no Brasil foi em nome de Deus, da Pátria e da Família”.  

Aparentemente, Duarte assiste impassível ao comportamento dessa classe 

moralista, que alimenta discursos e ações de ódio contra os que enxergam como 

diferentes. Mas, expondo esses sujeitos fragmentados, Chico Buarque ou Manuel 

Duarte, parecem gritar: Veja quão cruel os indivíduos podem ser ao se acharem 

superiores e não respeitarem as diferenças. 

A marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social. Woodward (2005) em 

sua análise salienta que as identidades são fabricadas por meio da marcação da 

diferença. Já Bauman (2001, p.135), ressalta que “a capacidade de conviver com a 

diferença, sem falar na capacidade de gostar dessa vida e beneficiar-se dela, não é 

fácil de adquirir e não se faz sozinha. Essa capacidade é uma arte que [...] requer 

estudo e exercício”. Os personagens na obra corpus de nosso trabalho, geralmente, 

não agem com empatia com os que enxergam como diferentes. 

Duarte, em Essa gente, é cercado por personagens fragmentados de nosso 

tecido social, identidades que oscilam entre cordialidade e intolerância. Em meio à 

solidão, o personagem afirma: “não ponho mais os pés na rua, nem para procurar 

mulher. Também quero distância dos amigos, mesmo porque já não os tenho, nem 

nunca tive à vera” (BUARQUE, 2019, p.49). Contudo, durante a narrativa, ele 

apresentou um suposto amigo de infância que estudaram juntos no Colégio Santo 

Inácio e que costumavam beber, às vezes, no Country Club. Fúlvio Castello Branco 
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é advogado numa banca que trata de grandes casos, principalmente, associados a 

políticos. Fúlvio afirmou não ser um leitor dedicado, só lia um ou outro best-seller, 

sem contar os manuais e tratados de direito. “Nestes últimos dias, recorreu sem 

pudor a livros de autoajuda”, devido à perda de seu filho único em um acidente de 

moto (BUARQUE, 2019, p.38). O sujeito contemporâneo tem buscado 

freneticamente respostas sobre o seu existencialismo, buscando desvendar 

verdades sobre a sua identidade. No Brasil o alto número de vendas de livros de 

autoajuda apenas comprova o quão necessitado o sujeito se encontra atualmente, 

buscando maneiras para compreender a sua realidade. 

Schollhammer (2009, p.56) afirma que os livros de autoajuda estão nas listas 

dos mais vendidos, junto com cartas, diários, biografias, autobiografias, ou seja, 

textos que tratam do intimismo, de narrativas de “si”, talvez porque conhecer a 

realidade do outro possa ser uma fuga de dores existenciais, um modo de amenizar 

a sua própria dor.  

Fúlvio demonstra-se entusiasmado com os livros de Duarte, pergunta sobre o 

novo romance (talvez por se tratar de uma autoficção, um texto intimista), ele 

aparentemente, quer ajudar o narrador a enfrentar a crise financeira. Incentiva a 

tradução de algum romance para o inglês, e assim tentar produzir um filme 

estrangeiro. Mostra a valorização pelo que vem de fora, pelo cinema hollywoodiano, 

em comparação com o brasileiro. “Mesmo os escritores que se propuseram a atingir 

uma meta comercial não conseguiram encontrar um formato capaz de competir com 

o escritor internacional e com o mercado editorial globalizado” (SCHOLLHAMMER, 

2009, p. 48). 

Fúlvio seria, supostamente, o homem de bem, bebendo com Duarte no 

Country Club, o narrador afirma que o advogado chega a confessar que “não deixa 

de deplorar o vale-tudo da grana, a desigualdade social e outras tantas mazelas do 

país” (BUARQUE, 2019, p.46). Entretanto, quando Fúlvio sai do Clube e encontra 

um homem em situação de rua na calçada, ganha uma identidade extremamente 

violenta. 

 

Ele já está para embicar na rua quando freia, salta do carro e vem berrando 
na minha direção: cai fora, vagabundo!, fora daqui, maconheiro! Com uma 
expressão transtornada, passa por mim às cegas e se dirige a um homem 
deitado na calçada, encostado no muro do clube. É um sujeito com cara de 
índio velho que se levanta com dificuldade, depois de tomar uns chutes nas 
costelas. Sai caminhando meio cambaleante, seguido pelo Fúlvio, que 
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ameaça chamar a polícia se ele não sumir de vista. Ao esboçar uma corrida, 
o índio derrapa e se escora no muro, de onde é arrancado pelo Fúlvio com 
um safanão que por pouco não o arremessa no asfalto. O cara fica num cai 
não cai no meio-fio, dá uma pirueta troncha e, em busca de equilíbrio, se 
precipita de volta aos tropeções até trombar com o muro, como que a beijar 
o muro. Isso parece irritar sobremaneira o Fúlvio, que mais uma vez arranca 
o índio do muro e o derruba com uma rasteira. Acerta-lhe uns pontapés nos 
rins, e depois de um chute nas fuças deixa o homem estatelado e 
arquejante no meio da calçada. Mal o Fúlvio vira as costas, o índio velho 
rola devagar no chão e volta a se ajeitar com a bunda no muro do clube. 
(BUARQUE, 2019, p.47- 48) 

 

Fúlvio reage como se o pobre homem estivesse ultrapassando uma fronteira 

proibida, um espaço destinado a um determinado nicho da sociedade, que permite a 

presença apenas de pessoas da mesma identidade; ele desrespeita a diferença, e 

utiliza da relação de poder de homem branco de classe média para agredir quem ele 

considera inferior.  

A ironia na ambiguidade entre o discurso e o comportamento de Fúlvio, 

demonstra o quanto sua identidade, que ele tenta demonstrar solidificada, com 

casamento, trabalho, situação financeira estável, na verdade é fluida, e líquida. “As 

identidades são assim oscilações contínuas” (BAUMAN, 2001, p.111). 

Chico usufrui da ironia em todo o livro. Conforme Linda Hutcheon (2000) a 

ironia é relacional, inclusiva e diferenciada. Assim, a ironia opera no dito /não dito e 

na relação entre o ironizado e o interpretador:  “a ironia é a transmissão intencional 

tanto da informação quanto da atitude avaliadora” (HUTCHEON, 2000, p.28). Ou 

seja, Chico provoca o leitor entre ditos e não ditos.  

 

Diferentemente da metáfora ou da metonímia, a ironia tem arestas; 
diferentemente da incongruência ou justaposição, a ironia consegue deixar 
as pessoas irritadas; diferentemente do paradoxo, a ironia decididamente 
tem os nervos à flor da pele. Enquanto ela pode vir a existir através do jogo 
semântico decisório entre o declarado e o não declarado, a ironia é um 
modo de discurso que tem “peso”, no sentido de ser assimétrica, 
desequilibrada em favor do silencioso e do não dito. (HUTCHEON, 2000, p. 
63) 

 

A ironia no personagem Fúlvio Castello Branco está presente no próprio 

sobrenome do advogado, que pode levar o leitor a fazer uma alusão ao primeiro 

presidente do Brasil no período da ditadura militar. O presidente Castello Branco foi 

um dos colaboradores para o golpe de 1964 e Fúlvio representa a figura de um falso 

moralista que se diz preocupado com os pobres, mas agride gratuitamente um 

mendigo que se encontra deitado na calçada.  
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A amizade entre Duarte e Fúlvio visa apenas a interesses - o primeiro porque 

está sem dinheiro e o segundo, esclarece no final da trama, que apenas se 

aproximou do narrador a pedido da sua ex-mulher Rosane, que deseja saber como 

estava seu ex-marido falido. Tal revelação deixa Duarte estarrecido. 

Agenor é outra figura com quem Duarte constrói uma amizade no decorrer da 

trama, durante suas idas à praia do Leblon e após sentir uma câimbra na perna e 

quase morrer afogado. Agenor é salva-vidas, um sujeito cordial, morador do morro 

do Vidigal, está no quarto casamento e é possuidor de grandes amizades com os 

policiais da região. 

 

Uma patrulha ao pé do morro do Vidigal nos intercepta a fim de saber nosso 
destino, e compreendo que pronunciar o nome do Agenor equivale a portar 
uma pulseira VIP, pois o policial nos indica o melhor caminho e só falta 
providenciar um batedor. (BUARQUE, 2019, p.139) 

 

A aproximação de Agenor com o narrador acontece devido ao interesse do 

salva-vidas em tornar-se personagem de livro, desta forma, Agenor convida Duarte 

para visitá-lo e monta uma cena teatral perfeita, com a esposa Rebekka.  

 

Assistindo àquela cena idílica, tenho a impressão que o casal se preparou a 
sério para fazer bonito no meu romance. Ainda mais agora com a 
cumplicidade do luar, que entra pela janela e ressalta as sardas no rosto da 
Rebekka. Até que uma barata voadora pousa no Hocus Pocus da sua blusa, 
o que leva o Agenor a lhe dar um tapa no peito. (BUARQUE, 2019, p.82) 

 

A presença de uma barata acaba quebrando todo o clima romântico da cena, 

e desencadeia uma briga entre o casal. Duarte ainda escuta a discussão: “— Se me 

tocar, dou queixa na delegacia de mulheres. — Fala baixo, Rebekka. — Não me 

confunda com as suas negas” (BUARQUE, 2019, p.83). 

Essa cena deixa subentendido que Agenor, esse homem cordial, costumava 

agredir suas companheiras, e a violência doméstica deve ser o motivo de tantos 

casamentos e separações. Silva (2005) em seus estudos sobre a identidade e 

diferença, salienta que para garantir privilégio e poder, o mundo social costuma 

dividir e classificar grupos simétricos, hierarquizando e atribuindo valores a 

determinados grupos; a mais importante dessas classificações são as oposições 

binárias, construídas com  duas classes polarizadas. Nesse binarismo, sempre um 

grupo recebe uma carga positiva e o outro grupo negativa, masculino/feminino, 
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branco/negro, heterossexual/homossexual. Em Essa gente, Agenor utiliza-se  da 

posição de poder masculina, para agredir suas companheiras. 

Na narrativa, também temos uma figura feminina que utiliza o poder simbólico 

que sua identidade lhe permite: a Juíza Marilu Zabala. A moradora do mesmo prédio 

de Duarte é uma figura que aparentemente o narrador desconhece, contudo, a 

excelentíssima se preocupa e se incomoda muito com a existência dele e escreve 

diversas cartas de reclamação para o síndico do prédio. Apesar de as cartas serem 

repletas de detrações, por terem  sido escritas por uma magistrada, há um grau de 

formalidade na escolha das palavras. 

 

Rio, 24 de janeiro de 2019 
Ao síndico do Edifício Saint Eugene 
Sou a dra. Marilu Zabala, moradora do 201, e estou segura de falar pela 
grande maioria dos condôminos da Saint Eugene. O novo inquilino do 702- 
dizem que é um escritor, mas nunca ouvi falar dele – não tem 
evidentemente a obrigação de cumprimentar seus vizinhos, nem mesmo de 
limpar a sola dos sapatos quando chega da rua enlameada. [...] São mesmo 
profissionais do mais baixo estrato, e não o digo por suas fisionomias, pois 
sou juíza federal e não tenho preconceito de cor, mas pela manifesta falta 
de compostura com que se vestem e falam palavrões aos berros ao celular. 
Não duvido que em breve tenhamos orgias no 702, entrando pela 
madrugada, assustando as crianças, perturbando nosso sono e ecoando na 
rua, com óbvios prejuízos à reputação do Edifício Saint Eugene.  
No aguardo de providências, 
Marilu (201) (BUARQUE, 2019, p.18-19) 

  

Não fica evidente o motivo do desagrado da juíza pelo escritor, nem se 

comprovam em nenhum momento as acusações que ela menciona. No entanto, 

ironicamente, percebemos um preconceito pelos que ela denomina “de cor”. 

Conforme Woodward (2005, p.14), “A identidade está vinculada também a condições 

sociais e materiais”. Um grupo pode ser marcado como inimigo e assim, ser 

socialmente excluído, por outros grupos. A juíza, numa posição de poder devido à 

carreira de magistratura, utiliza seu título para construir um discurso que transborda 

superioridade e intolerância, em especial contra as pessoas que ela classifica como 

“de cor”.  

O personagem que representa o filho de Duarte é um sujeito sem nome. Sua 

mãe costuma referir-se a ele apenas como “piá” ou “guri”: “Caso não te recordes, o 

piá está para completar doze anos, ou seja, não é mais piá” (BUARQUE, 2019, 

p.147). O filho do narrador da obra Essa gente tem uma relação de muito afeto com 

seu cachorro, preferindo esse de que todas as pessoas ao seu redor. “O capitão 
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nervosinho ordena ao garoto que se decida de uma vez: segue com a mãe ou fica 

com o pai. Fico com ele, diz o garoto, referindo-se ao cão” (BUARQUE, 2019, p.73). 

O menino não se encaixa nos grupos em que vive, não tem amigo na escola, 

tem problemas de saúde, sofre de descontrole motor, faz tratamento terapêutico e 

uso de medicamentos, o que o coloca em desvantagem com outros meninos, mas, o 

principal motivo de ele sofrer preconceito de outras crianças que chegam a praticar 

bullying com ele, é pelo fato dele ser filho de comunista: 

 

[...] fico sabendo que zoam o menino por ser filho de comunistas. Mesmo a 
namoradinha, que pegou várias vezes na sua piroca sem achar ruim, o 
trocou por um colega de turma ao saber que meu filho nunca foi à Disney. 
Digo que isso é um absurdo, comunismo nem existe mais, fora que já lhe 
prometi uma viagem às praias da Califórnia. (BUARQUE, 2019, p.164)  

 

Com as mudanças da globalização, o capitalismo e a difusão do consumo, “a 

vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, 

pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados” (HALL, 2006, p.75). No caso, a identidade do 

filho de Duarte é medida por seu contato com a “cultura ocidental”, fazendo o sujeito 

ser incluído ou excluído pelo fato de ter ido ou não à Disney. 

 Para ajudar o menino a ser aceito pelo grupo escolar, Duarte afirma: “Posso 

comparecer à próxima reunião de pais e professores com uma camisa da Seleção 

Brasileira” (BUARQUE, 2019, p.164-165). A identidade é marcada por meio de 

símbolos (WOODWARD, 2005), o que se observa aqui, com a camiseta da 

seleção,  é que se trata de um objeto relacionado simbolicamente a um determinado 

grupo de brasileiros da “nova direita”. Usar a camiseta promoveria uma simbologia 

de pertencimento ao grupo. 

Duarte foi um pai ausente após o fim do seu primeiro casamento, Maria Clara, 

a mãe do menino, cuidou  sozinha dele. As mudanças globais têm alterado as 

instituições familiares, os padrões de outrora, já não são cabíveis, é  “notável a 

emergência de novos padrões de vida doméstica, o que é indicado pelo crescente 

número de lares chefiados por pais solteiros ou por mães solteiras, bem como pelas 

taxas elevadas de divórcio” (WOODWARD, 2005, p.31).  

Temos cada vez menos mulheres que trabalham unicamente em seus lares, 

além de mães, donas de casa, a mulher precisa lidar com outras inúmeras funções 

cotidianamente.  Maria Clara é tradutora, perfeccionista em seus trabalhos e busca 
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exercer sua função com qualidade. Ela foi fundamental para o sucesso de Duarte 

como escritor, tendo transcrito capítulos inteiros dos livros dele. No entanto, 

sobrecarregada em sua jornada tripla de trabalho, começou a comprar remédios 

tarja preta em farmácias clandestinas: 

 

Na sua mesinha de cabeceira encontro o seguinte: – cartela quase 
completa de Frontal comprimidos 2,0 mg; – cartela pela metade de 
Dormonid comprimidos 15,0 mg; – cartela quase vazia de Lexapro 20,0 mg; 
– cartela vazia de Prozac 20,0 mg; – comprimidos dispersos não 
identificados. Na gaveta da mesinha há outras cartelas e caixas fechadas 
destes e de outros ansiolíticos, soníferos e antidepressivos. Recolho toda 
aquela drogaria e por pouco não entupo a privada da Maria Clara com 
caixas de papelão picadas, blisters e comprimidos. (BUARQUE, 2019, 
p.102)  
  

Lidar com as mudanças aceleradas,  alcançar excelência em todas as 

atividades diárias, precisando se desdobrar,  pode ser um trabalho árduo, o sujeito 

vai se dissolvendo para se encaixar em cada contexto, como alerta Woodward: 

“Diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em diferentes 

significados sociais” (WOODWARD, 2005, p.30). Maria Clara não poupa esforços 

para realizar seus trabalhos com primor, Duarte relembra que ela: “Costumava 

traduzir dois, três, quatro autores alternadamente, e enquanto os lia soltava risinhos 

e interjeições que me roíam de inveja, porque a leitura dos meus originais não 

suscitava semelhantes reações” (BUARQUE, 2019, p. 74-75). 

Ela também não poupa esforços para defender seu filho, quando descobriu 

que o menino sofreu bullying na escola por coleguinhas que o tratam com diferença 

por denominá-lo filho de comunista, ela tomou as dores do filho e foi à escola com 

blusa vermelha, customizada com aplique de foice e martelo. Chegando à escola 

uma pedagoga informou que não podia fazer nada, não podia censurar as crianças 

por tratarem o filho dela com diferença porque naquele recinto as crianças tinham a 

liberdade de se expressar. Sem medir palavras, “Maria Clara a acusou de conivência 

com esse governo escroto filho da puta, cancelou a matrícula do guri, e a caminho 

de casa aventou a possibilidade de levá-lo para estudar em Lisboa, onde ele iniciaria 

o ano letivo já no próximo setembro” (BUARQUE, 2019, p. 168). 

Maria Clara, quando exerce seu trabalho, demonstra uma grande 

preocupação com o texto escrito, mas na transcrição deste relato, o narrador 

reproduz a linguagem oral realizada pela personagem, na qual ela  utiliza uma 

linguagem espontânea, no calor do instante, sem censuras. De tradutora renomada, 
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ela passa para mãe indignada. As identidades são atravessadas por diferentes 

divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

"posições de sujeito" (HALL, 2005, p.17).  

Num espaço em que Maria Clara sofre diversas mutações e ainda se sente 

como uma peça sem encaixe, o não pertencimento à pátria, um estrangeiro dentro 

de sua própria nação, ela acredita que ir embora do Brasil é o melhor remédio. Logo 

no começo do livro, a personagem já demonstra sua insatisfação referente aos fatos 

políticos atuais do país e o receio de um retorno à época sombria da ditadura. 

 

Devo ademais te confessar que sinto falta de um amigo com quem partilhar 
meu inconformismo em relação ao que estão fazendo com nosso país. Será 
que ainda teremos nossa correspondência violada? Será que ainda 
incendiarão os nossos livros? (BUARQUE, 2019, p. 35) 

 

Maria Clara após o uso abusivo de medicamentos acaba conhecendo Laila, 

uma cuidadora indicada por um médico, aos poucos elas começam a manter um 

relacionamento muito especial.  Contudo, seu filho, no início, não reagiu bem à 

relação.  

 

Semana passada, sem quê nem para quê, golpeou a Laila na cabeça com a 
prancha de surfe. A pobre por pouco não perdia os sentidos, e desde então 
chaveou a porta do nosso quarto, tanto mais porque o Faulkner não se farta 
de rosnar do lado de fora. (BUARQUE, 2019, p.174) 

 

Como já salientamos, as instituições familiares têm sofrido mudanças e  uma 

dessas modificações é que nem todas as famílias são construídas por pais de sexos 

opostos; entretanto, essa nova construção familiar, muitas vezes, ainda sofrem 

preconceitos.  Woodward (2005, p.32) salienta que diante das mudanças nas novas 

estruturas familiares, surgem conflitos e tensões entre as expectativas e as normas 

sociais. Por exemplo, espera-se que as mães sejam heterossexuais. Identidades 

diferentes podem ser construídas como ‘estranhas’ ou ‘desviantes’. Chegando a 

serem retratadas como anormais (WOODWARD 2005, p.32). 

A tradutora vai embora com a parceira e o filho para Portugal. Em sua última 

carta para Duarte, ela mostra que está extremamente bem, “Notarás por estas linhas 

que a distância só me aproximou de ti. Não te assustes, contudo, pois como mulher 

estou muito bem servida, e está mais para maternal o sentimento que me inspiras” 
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(BUARQUE, 2019, p.182). A personagem demonstra estar muito bem no outro país, 

se sentindo acolhida.  

Rosane, segunda ex-mulher de Duarte, é visivelmente o oposto de Maria 

Clara. Rosane é apaixonada pelo governo atual, chegando a mandar fazer uma 

estátua em homenagem ao suposto militar. Ela começou a conhecer pessoas 

ligadas ao novo governo, e enxergou uma possibilidade de novas conquistas, “Eu, 

Rosane, que sempre fui uma tonta, passei a me interessar por discussões acerca 

dos rumos do país” (BUARQUE, 2019, p.29). E realmente, logo começou um 

relacionamento com um grande vendedor de soja e alavancou sua carreira, 

conseguindo vários projetos riquíssimos como arquiteta e designer.  

Com um olhar capitalista, em que as roupas constroem a identidade que 

gostaríamos de vestir, Rosane apresenta para Duarte o vestido que pretende usar 

no dia de seu aniversário. Ele salienta: “Em vez de se deitar logo comigo, ela traz do 

closet seu vestido de festa para me mostrar, um longo estampado com listras e 

estrelas que lembra a bandeira dos Estados Unidos” (BUARQUE, 2019, p. 129). O 

vestido representa o poder simbólico que as culturas das grandes potências 

capitalistas refletem na identidade dos sujeitos de outras nacionalidades. Como uma 

personagem que apresenta grande desejo pelo capital e pelo consumismo, ela tem 

adoração pelos Estados Unidos, a principal potência econômica mundial. Jeremy 

Seabrook (apud BAUMAN, 2001, p. 92) afirma: “O capitalismo não entregou os bens 

às pessoas; as pessoas foram crescentemente entregues aos bens”. 

Na última ligação para Duarte, Rosane já se aventurou em um novo 

relacionamento, agora com um pecuarista. O discurso corrobora os diálogos que 

apontavam a imagem da designer de uma mulher interesseira, que seu impulso 

político é voltado para um interesse de ascensão econômica. 

 

— Duarte? Sou eu, Rosane. Que voz é essa? Parece um búfalo, sei lá, um 
búfalo nas catacumbas. Eu estou ótima. A novidade é que eu vou mudar de 
ares. Eu vou me casar na igreja, acredita? Que velho? O Napoleão já era, 
darling, eu vou me casar com o Piccolini. Piccolini, não conhece? É o maior 
pecuarista do Mato Grosso, se você quer saber. Que queimadas? Ah, nas 
terras dele não, graças a Deus. Nada, lá não tem mais o que queimar. 
(BUARQUE, 2019, p.182-183) 

 

Com as transformações aceleradas, em que tudo é líquido, os sentimentos 

costumam ser cheios de incertezas, não existe meios de garantias de plena 

satisfação, no mundo do consumo, vai-se perdendo a capacidade de amar, perde-se 
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a habilidade de correr riscos. “E assim tendemos a reduzir os relacionamentos 

amorosos ao modo “consumista”, o único com que nos sentimos seguros e à 

vontade” (Bauman, 2005, p.70). Para muitos, acaba sendo mais fácil e vantajoso 

tratar as relações como uma mercadoria.  

Toda apaixonada, por outro lado, é Rebekka, a musa do novo romance de 

Duarte, uma holandesa de Utrecht, cidade na qual o inglês é a segunda língua. 

A língua inglesa faz parte da identidade de Rebekka, ela é professora de 

inglês para crianças no morro,  em nenhum momento ela fala sobre o idioma oficial 

do seu país; o holandês. Percebemos uma apropriação do idioma de grandes 

potências econômicas, como os Estados Unidos e a Inglaterra, que além de serem 

detentores do monopólio capital, também se tornam detentores do monopólio 

cultural.  

O país e a cidade de Rebekka não foram escolhidos por acaso. Segundo 

Anna Holligan, da BBC, a Holanda tem expulsado sua própria língua dos cursos 

universitários: “Sessenta por cento dos programas de mestrado oferecidos na 

universidade de Utrecht são em inglês. Nos níveis mais avançados de ensino, 

praticamente nenhum curso é ministrado em holandês” (ANNA HOLLIGAN, 2018, 

BBC). Stuart Hall (2006, p.73), em seus estudos, já apontava uma crise de 

apagamento das identidades nacionais, “Colocadas acima do nível da cultura 

nacional, as identificações "globais" começam a deslocar e, algumas vezes, a 

apagar, as identidades nacionais”.  Segundo Hall: 

 

As diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a identidade, 
ficam reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda 
global, em termos das quais todas as tradições específicas e todas as 
diferentes identidades podem ser traduzidas. Este fenômeno é conhecido 
como "homogeneização cultural''. (Hall, 2006, p. 75-76) 

 

A cultura inglesa não é a única que influenciou a vida de Rebekka, ela se 

apaixona pela cultura brasileira escutando um vinil de músicas do Brasil, as canções 

de um Orfeu negro das favelas do Rio. Esse disco faz parte da trilha sonora do filme 

ítalo-franco-brasileiro: Orfeu Negro,  uma produção baseado na peça Orfeu da 

Conceição, de Vinícius de Moraes. Tanto o filme quanto as canções foram sucessos 

mundiais. 

Rebekka decidiu vir para um festival de Rock no Rio e encontrou Agenor, que 

ela personificou o Orfeu das canções. A moça demonstra imenso interesse e 
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expectativa pela finalização do novo romance de Duarte, mais interessado que ela, 

apenas o editor.  

Petrus é o editor de Duarte que espera ansioso pela finalização de seu novo 

livro, já providenciou vários adiantamentos, entretanto, percebe-se que Duarte está 

sempre adiando a entrega dos romances. O desejo de Petrus pela produção é tão 

grande que ele chega a pedir o auxílio de Maria Clara: 

 

São Paulo, 27 de janeiro de 2019 
Querida Maria Clara, 
Só mesmo uma duradoura amizade como a nossa me permite lhe escrever 
esta mensagem, roçando os limites que me impõem a discrição e a ética 
profissional. Trata-se de um assunto delicadíssimo, e você já deve ter 
adivinhado que venho lhe falar do Duarte [...] o Duarte prometeu e 
postergou seguidamente a entrega de novos originais. Até que outro dia, à 
maneira de hipoteca para um novo adiantamento, mandou-me os esboços 
“mal-ajambrados” de uma novela, que pelo visto nossa editora será 
obrigada a recusar. A mera leitura das primeiras páginas já comprova o 
quanto você foi importante para a carreira do seu marido, para muito além 
da prévia revisão gramatical [...] não irei lhe sugerir que reate um casamento 
em nome da “literatura pátria”. Mas espero que cogite a possibilidade de 
uma reaproximação intelectual, indispensável para o futuro do nosso 
Duarte, quando nada porque ele é o pai do seu filho. 
Com um abraço fraternal, 
Petrus. (BUARQUE, 2019, p.22) 

 

O grande desejo de Petrus é o lucro, Duarte está muito ciente do mero 

interesse comercial do editor, e ironiza fazendo menção à preferência atual pelas 

armas em comparação com os livros: 

 

Nosso velho Petrus, tido como um homem culto, sensível, amante 
extremado da boa literatura, revelou-se para mim um comerciante reles. 
Nada tenho contra quem faz dos livros um bom negócio, pelo contrário, 
mormente num país onde viceja somente o comércio de armas. 
(BUARQUE, 2019, p.116) 

 

Petrus chega a apostar todas suas fichas em um novo escritor esperando 

obter muito dinheiro. 

 

Petrus chega de paletó e gravata reclamando do calor do Rio, aonde veio 
para o lançamento de um livro em que sua editora aposta todas as fichas. 
Retira da sua pasta marrom e me oferta um exemplar do romance cujo 
jovem autor, de nome que não guardei, é a grande revelação da moderna 
literatura brasileira. (BUARQUE, 2019, p.122) 

 

Entretanto, o novo investimento acaba sendo um fracasso. Schollhammer 

(2009, p. 19) aponta que a busca por novos autores ganhou grande proporção no 
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mercado editorial, e “muitos desaparecem com a mesma facilidade com que 

despontam”. Devido aos prejuízos com o novo escritor, Petrus fica ainda mais 

ansioso em obter o novo romance de Duarte. 

Em vários momentos na obra, é possível se deparar com a cobrança de 

distintos personagens pela finalização do novo romance de Duarte. E o narrador 

leva-nos a indagar se o texto que estamos lendo não seria este novo romance. 

Todos esses sujeitos fragmentados giram em torno da vida do narrador, como pano 

de fundo da história de Duarte, ou seria a história de Duarte pano de fundo para a 

história desses sujeitos? Uma história completa a outra, assim, a escrita de si é 

também a escrita do outro.  

Duarte expõe distintos pontos de vista na voz dos personagens. Temos um 

jogo que possibilita abertura de discursos, modificando o espaço entre narrador e 

objeto, numa pluralidade de vozes. Isso está em consonância com a afirmação 

de  Gabriel Carrara Vieira (2016), de que, nos romances contemporâneos, o 

narrador abre espaço de sua posição privilegiada de único apresentador de fatos, de 

uma visão unilateral, cedendo o lugar de voz ao outro. 

Regina Dalcastagné (2002, p.128) corrobora com Vieira, afirmando que as 

personagens têm obtido o direito a um bem precioso, “A voz sobre si”. Assim, 

tornam-se sujeitos de fala, conquistando destaque, trocando a posição de objeto 

para narrador. 

No romance Essa gente, essas distintas vozes, por sua vez, geralmente, são 

diálogos com o Duarte ou direta e indiretamente sobre o Duarte. Para reproduzir 

esse hibridismo de vozes, Chico Buarque se apropria de distintos gêneros do 

discurso. 

No princípio, ao folhear o romance, aflora a impressão de lidarmos com um 

diário, principalmente pela composição, a marca temporal, a fragmentação, relatos 

particulares e universais. Para Hess (2006, p.92) “o diário é a forma de escrita que 

mais explora a capacidade do ser”. Assim, por exemplo, deparamo-nos na obra com 

relatos cotidianos do narrador Duarte: 

 

3 de abril de 2019  
Para um escritor ambulante como eu, achei que sairia barato fazer um 
agrado na Maria Clara e levar seu labrador para passear de quando em 
quando. Agora, atrelado a ele, sou obrigado a andar torto e seguir caminhos 
indesejados, à mercê de suas digressões. A cada meio minuto me sujeito a 
marcar passo, interrompendo o fluxo do meu pensamento para vê-lo fazer 
suas necessidades. Se sou eu a parar na calçada, a fim de fixar na mente 
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algum lampejo, ele me puxa pela guia para se estranhar com um gato ou 
um pit bull. (BUARQUE, 2019, p.87) 

 

Entretanto, o narrador nos guia para outras pistas e, de repente, é possível 

acreditar que se trata de um romance epistolar: “estarei encorajado a lhe escrever 

tantas cartas amorosas, que até a virada do milênio serei efetivamente um escritor, 

autor de alentado romance epistolar” (BUARQUE, 2019). 

Essa gente mescla vários gêneros em sua produção, e diante das distintas 

possibilidades genéricas, o autor ou narrador introduz diferentes discursos no texto, 

o diário e carta conforme Bakhtin (2002, p.124) fazem parte de um grupo especial de 

gêneros intercalados, formas de grande valia para a introdução e organização do 

plurilinguismo no romance, que pode “determinar a estrutura do conjunto, criando 

variantes particulares do gênero romanesco”. O romance também utiliza esses 

gêneros; cartas, diários, confissões, biografias, e outros,  “precisamente como 

formas elaboradas de assimilação da realidade”.  

Bakhtin (2002, p. 125) salienta que “Todos esses gêneros que entram no 

romance introduzem nele as suas linguagens e, portanto, estratificam a sua unidade 

linguística e aprofundam de um modo novo o seu plurilingüismo”. Isso pode ocorrer 

de modo intencional ou desprovido das intenções do autor, mas, no romance de 

Chico Buarque, a introdução de múltiplas línguas é realizada com consciência, para 

provocar uma sensação de autenticação do real. 

No decorrer do romance Essa gente, observamos a reprodução das formas 

específicas de uma notificação judicial, uma carta em sua concepção num elevado 

grau de formalidade. A presença das notificações judiciais de cobranças dos débitos 

em atraso referentes ao aluguel do narrador aparece com todos os pontos e 

reticências de uma carta jurídica, quebrando com o discurso mais informal da obra. 

A saudação é rebuscada, o conteúdo cita leis, a assinatura é jurídica. 

 

Rio de Janeiro, 9/02/2019 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
Prezado Senhor, 
Notificamos V.Sa. para os efeitos do artigo 726 do Código Penal Civil [...] 
Certos da sua compreensão e colaboração, colocamo-nos á disposição para 
o que se fizer necessário. 
Atenciosamente,   
Departamento Jurídico 
Companhia de Seguros Hampshire  

                            (BUARQUE, 2019, p.40) 
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Por outro lado, temos a transcrição de ligações telefônicas, com linguajar 

informal. Esses telefonemas não costumam conter a voz do narrador, suas 

solicitações e objeções são retiradas e temos acesso apenas aos ditos de quem está 

se dirigindo a ele.  

 

No outro domingo? Eu acho que pode ser. Espera aí, dia 31 eu tenho jantar 
no Palácio Guanabara. Canalha por quê? Agora para você é todo mundo 
fascista. Você conhece ele? Pois é super boa gente. Eu fui sondada para 
renovar o mobiliário do palácio, só para você saber. Seu idiota, o Napoleão 
não tem nada a ver com isso. Você continua o mesmo, só quer me jogar 
para baixo. Você é um fracassado, Duarte. Um loser, é isso que você é. Cai 
fora, Duarte. De uma vez por todas, cai fora. (BUARQUE, 2019, p.79) 

 

Outro gênero presente na obra são as notícias de jornais tanto televisionados 

quanto impressos: 

 

ESCRITOR ENCONTRADO MORTO EM APARTAMENTO NO LEBLON.  
[...] Não se viam sinais de arrombamento ou de luta corporal no 
apartamento e na mesa de centro havia um copo e uma garrafa de vinho 
vazios. Aparentemente o escritor teria cometido suicídio, mas o delegado 
Durval Serapião da 14a DP não descarta a hipótese de latrocínio. 
(BUARQUE, 2019, p.190) 

 

Temos ainda, relatos pessoais. Tais relatos poderiam ser a expressão vocal 

ou escrita  dos personagens, transcrições do narrador do relato dele e de outras 

pessoas, ou simplesmente uma criação ficcional produzida pelo narrador. 

 

Deus me livrou de ter um filho com o Duarte. Eu já desconfiava que ele não 
daria um bom pai, pela maneira como ignorava o pentelho do filho com a 
primeira mulher. Acontece que na época eu queria porque queria ser mãe, 
nem que fosse para a outra se morder de ciúmes. Aos trinta e cinco, já me 
aproximava do limite para uma gravidez segura e, pelo sim pelo não, 
durante meses eu e o Duarte fodíamos noite e dia, não só nos meus dias 
fecundos.  (BUARQUE, 2019, p.27) 

 

Fugindo da modalidade dos gêneros memorialistas, o hibridismo de gêneros e 

de vozes no processo de construção do romance, toda estrutura da narrativa, 

transmite a sensação de que o livro está sendo produzido no momento da leitura, 

possivelmente, como reflexo do desejo de captar o presente. Trata-se de um jogo, 

formulado por Duarte, toda uma performance em torno do narrador para construção 

de sua obra, em que ele desnuda todo processo de produção da narrativa. O 

narrador nos conduz a um jogo metaficcional. Conforme define Linda Hutcheon: 
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A metaficção tende, sobretudo, a brincar com as possibilidades de 
significado e de forma, demonstrando uma intensa autoconsciência em 
relação à produção artística e ao papel a ser desempenhado pelo leitor que, 
convidado a adentrar tanto o espaço literário quanto o espaço evocado pelo 
romance, participa assim de sua produção. (HUTCHEON apud 
REICHMANN, 2006, p.1) 

 

Duarte não apresenta respostas prontas para as questões retratadas no texto, 

ele apresenta personagens fragmentados, comportamentos opressores contra a 

minoria, sem apontar conclusões, o leitor é convidado a tecer o livro junto. 

Gustavo Bernardo (2010, p.09) salienta que a metaficção “trata-se de um 

fenômeno estético autorreferente através do qual a ficção duplica-se por dentro, 

falando de si mesma ou contendo a si mesma”. Em Essa gente a própria capa do 

livro é uma duplicação da narrativa. Raul Loureiro*, capista dos romances de Chico 

Buarque, comenta o design2 do novo livro do compositor. Essa gente incorpora já na 

capa, em corpo mínimo, todo texto do romance. Loureiro salienta que, a princípio, 

após ler a obra e perceber que o personagem-narrador se tratava de um escritor que 

incorporava a vida do próprio Chico Buarque, pensou em colocar na capa outra 

capa, uma capa de um romance de Duarte, contudo, acabou reproduzindo o aspecto 

metalinguístico do próprio livro. 

 

                                                           
2 Companhia das Letras – Raul Loureiro e a capa de “Essa Gente” de Chico Buarque. Youtube,22 de nov. de 
2019. Disponivél em < https://www.youtube.com/watch?v=cduxsRNYl4g> Acesso em: 04 de nov. de 2020. 
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Temos trechos em terceira pessoa que provocam estranhamento e 

questionamento no leitor - de quem será esta voz?   

 

Duarte deve ter sonhado com a Rebekka, porque ao entreabrir os olhos 
ainda pensou que fosse ela à sua direita na cama, quem sabe num motel da 
avenida Niemeyer. Repara em seguida nos seus cabelos tingidos de louro, 
e ao levantar de leve o lençol, dá com o corpo de uma mulher mais velha 
que ele. Não reconhece a cara dela, com manchas de rímel que se 
espalham pelo travesseiro, nem aquele quarto espaçoso de pé-direito alto, 
como os de apartamentos antigos no Rio de Janeiro. (BUARQUE, 2019, 
p.130-131) 

 

Além de cenas confusas dos sonhos e delírios de Duarte, o onírico no 

decorrer das páginas se apresenta como a produção do livro do escritor Buarque. 

 

Pego um mototáxi no acesso à favela, entro na casa escancarada e subo ao 
terraço, onde a Rebekka inteiramente nua dá cambalhotas na piscina. Tiro 
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minha roupa e procuro imitá-la, mas ela me faz sinal para encher os 
pulmões e segui-la num mergulho vertical. Mais funda do que aparentava, a 
piscina desce pelos três andares da casa e mais e mais, é como se 
perfurasse o morro do Vidigal e a rocha que o sustenta, até se fundir com 
um rio subterrâneo que deságua no oceano. A luz da superfície ainda chega 
àquelas profundezas, onde me deslumbro com a nudez da Rebekka, que 
nada em parafuso à minha volta. Estaca de repente e me abre os braços, 
mas mal consigo tocá-la, seu corpo é escorregadio. (BUARQUE, 2019, p. 
159-160) 

 

Oliveira (2019) ao analisar o livro Essa gente afirma que quando chegou ao 

fim da leitura e percebeu que o romance do escritor Duarte tinha desaparecido, teve 

a impressão “que o romance escrito por Manuel Duarte durante sua epopeia, foi 

descaradamente roubado por Chico Buarque, e se chama Essa Gente.” Mas, seriam 

Chico Buarque e Manuel Duarte figuras distintas? As identidades de ambos 

possuem algumas diferenças: branco – mulato/ filho de historiador - filho de 

desembargador, mas, por outro lado, constam diversas similaridades: são escritores, 

homens, brasileiros,  desgostosos com a realidade política e social do Brasil. A 

imagem de Chico Buarque reflete na imagem de Duarte. 

Como já ressaltamos anteriormente, na sociedade atual, a imagem tem 

ganhado cada vez mais valor, vivemos numa era de “sociedade da entrevista que 

visa a ’chegar à verdade subjetiva do eu’ provocando e então dissecando as 

narrativas pessoais na esperança de nelas encontrar uma revelação da verdade 

íntima” (BAUMAN, 2001, p.112). Nessa era líquida em que as identidades se 

modificam constantemente, os sujeitos forjam suas identidades, utilizando os meios 

midiáticos para construir ilusões de felicidade plena, de vidas perfeitas. Conforme 

Bauman (2001, p.112) “as narrativas pessoais são meramente ensaios de retóricas 

públicas montadas pelos meios públicos de comunicação para representar verdades 

subjetivas”. Até que ponto é possível acreditar na veracidade de identidades de 

“eus” construídos para o espetáculo, de autores conscientes  do que desejam 

despertar em seu público? 

 

no mundo pós-moderno todas as distinções se tornam fluidas, os limites se 
dissolvem, e tudo pode muito bem parecer seu contrário; a ironia se torna a 
sensação perpétua de que as coisas poderiam ser um tanto diferentes, 
ainda que nunca fundamental ou radicalmente diferentes. (BAUMAN, 2001, 
p.112) 
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Duarte evidencia que em certo momento nem ele se reconhece, o que nos 

remete a Ciampa (1989, p. 59), que ao falar sobre identidade, começa com um 

questionamento: “Será tão fácil dizer quem somos?” Atualmente, as identidades se 

tornaram tão fluidas e múltiplas que o sujeito pode assumir papéis que nem ele 

mesmo consegue identificar. Ao aceitar ir a uma festa de uma classe média que 

esbanja champanhe, apoiadores do governo brasileiro, Duarte é confundido por 

repórteres e acaba saindo como Duterte nas páginas de uma revista, assim 

percebemos uma alusão irônica ao autoritário presidente da Filipina Rodrigo Duterte. 

Desta forma o próprio narrador se sente deslocado naquele ambiente e a única 

pessoa que ele reconhece, é o seu outro eu.  

 

A certa altura se perguntou que diabos fazia sozinho naquela festa, num 
casarão greco-romano por cujos ralos escoaria um volume de champanhe 
Cristal equivalente a mil garrafas como a que dera para a Rosane. 
Aproximava-se do sexto ou sétimo salão quando mirou um rosto conhecido, 
um conhecido rosto que o mirou quando do sétimo ou sexto salão se 
aproximava. Saudaram-se erguendo as taças simultaneamente, mas antes 
mesmo de ler um ETRAUD na pulseira do outro, Duarte compreendeu que a 
parede do último salão era um gigantesco espelho inteiriço. (BUARQUE, 
2019, p.132-133) 

 

O jogo de espelho,  ironizado nessa cena da narrativa,  se manifesta em 

todo romance, refletido na figura do autor x narrador. Ciampa (1989, p.60) afirma 

que “a identidade das personagens constitui a do autor (tanto quanto a do autor 

constitui a das personagens)”. Em Essa gente temos um jogo duplo, o texto é repleto 

de pitadas autobiográficas, tudo muito sutil. Geralmente “muitos de nós que 

escondemos algum aspecto de nossa identidade e morremos de medo que os 

outros descubram esse nosso lado oculto” (CIAMPA, 1989, p.60), mas quando se 

realiza um misto entre realidade e ficção, entre romance e autobiografia, num jogo 

ambíguo, você pode ser tudo e nada. Em um trecho do livro, Duarte deixa claro que 

no onírico, na fantasia, pode-se experimentar qualquer situação, e se utiliza dessa 

afirmação para relatar um flerte com um travesti e criticar a homofobia.  

 

25 de fevereiro de 2019  
Também existe a categoria dos sonhos lúcidos, quando você sabe que o 
sonho é sonho, mas não consegue ver a saída. Ou vê, mas não quer sair, 
ou sai e já volta porque aqui fora é o absurdo, ou tem a pretensão de o 
conduzir a seu bel prazer, como se você fosse um diretor de sonhos. Feito o 
desta madrugada em que, à cata de companhia, deito o olho numa mulata 
alta e airosa na praça Paris [...] Volta só de calcinha, com um volume entre 
as pernas que poderia passar por um absorvente íntimo protuberante, se eu 
não o visse palpitar de leve. E agora? E agora, não sei [...] Visto que viemos 
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lá do centro da cidade, dado que estamos ambos seminus à beira da cama, 
tendo ainda em conta a privacidade e a inviolabilidade dos sonhos, 
considero a ideia de experimentar a coisa [...] Então começa um burburinho 
na sala, onde identifico vizinhos a confabular, como se houvesse uma 
reunião de condomínio no meu apartamento. Ao que entendo, deliberaram 
expulsar a traveca do Edifício Saint Eugene, sem sequer ouvir meu voto. 
Pela porta giratória onde eles arrastam a Yngrid, penetra meu pai, contumaz 
invasor de sonhos [...] lá de baixo, e da janela vejo a Yngrid de calcinha na 
rua, no centro da roda dos vizinhos armados de tacos de beisebol. Agora 
basta!, grito para eles, mas meu pai fecha a persiana, me dá um cascudo e 
me manda de volta para a cama. Na cama sonho que, à cata de companhia, 
deito o olho numa mulata alta e airosa na Praça Paris. (BUARQUE, 2019, 
p.53-54-55-56) 

 

A violência contra LGBT tem aumentado drasticamente no Brasil, sendo “o 

país com a maior quantidade de registros de crimes letais contra LGBT do mundo 

[...] Em 2018, o GGB registrou que 420 LGBT tiveram mortes violentas no Brasil, ou 

seja, a cada 20 hora é assassinado um indivíduo LGBT” (MENDES; SILVA, 2019, 

n.p.). 

Duarte apresenta uma cena de violência que deveria chocar, mas que muitas 

vezes é banalizada, homens armados com tacos prontos para atacar um travesti 

desprotegido. Esse capítulo do livro é finalizado retornando ao seu início, no 

momento em que o narrador conhece o travesti, provocando a sensação de que 

tudo ocorrerá novamente,  reforçando um círculo que pode retratar o fato de 

assassinatos por homofobia terem se tornado rotineiros no Brasil, e que não adianta 

pais ultraconservadores tentarem vetar o filho de ter relações homossexuais quando 

esse é o desejo deles. 

Por outro lado, Chico ressalva a liberdade dos sonhos, da fantasia, da 

criação, em que o indivíduo pode fazer o que quiser e como quiser, contudo, quando 

o pai aparece, mostra para o narrador que ele não tem total liberdade, temos uma 

alusão ao fato da escrita nunca ser simplesmente fantasia, ou simplesmente 

realidade.  

A literatura contemporânea do “eu” é repleta de incertezas e ambiguidades, 

numa sociedade de identidades líquidas, temos a presença do autor “não como 

garantia última da verdade empírica e sim apenas como provocação, na forma de 

um jogo que brinca com a noção do sujeito real” (KLINGER, 2006, p. 44). 

Essa gente é um livro que traz provocações do começo ao fim, somos 

levados para caminhos ambíguos, entre ditos e não ditos, Chico transforma-se num 

personagem, cria uma identidade que expõe situações cotidianas e pretende trazer 

uma reflexão sobre fatos que tem vivenciado em seu país. É ciente dessa realidade 
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contemporânea, de identidades partidas e novas identidades sendo 

criadas  permanentemente. 

No próximo capítulo, pretendemos dar continuidade a nossa argumentação, 

analisando o jogo entre realidade e ficção, autor e narrador. Assim, discorreremos 

sobre a autoficção, tendência que pode ser conectada à crise de identidade do 

sujeito contemporâneo, pois rompe com o compromisso de verdade da 

autobiografia, e produz um jogo de imprecisões e múltiplas possibilidades na escrita 

de um “eu” fragmentado e híbrido. 
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CAPÍTULO III - AUTOFICÇÃO: JOGO HÍBRIDO 
 

Estão claras as diversas transformações e multiplicidades de correntes no 

mundo contemporâneo, no qual os padrões tradicionais perdem espaço. A literatura 

da atualidade ecoa como um grito do escritor, destoando das teorias barthesiana 

sobre a dessacralização da figura do autor.  Barthes (2004, p. 60), em seu ensaio 

sobre a morte do autor afirmou que o escritor “nunca é nada mais para além daquele 

que escreve”, uma figura fora de cena, que reflete apenas uma enunciação, sua mão 

seria como uma mera ferramenta, desligada de toda voz, guiada por um puro gesto 

de inscrição traçando um campo no qual a única origem possível seria a própria 

linguagem. Conforme Silviano Santiago (2002, p.52) “para testemunhar do olhar e 

da sua experiência é que ainda sobrevive a palavra escrita na sociedade pós-

industrial” (SANTIAGO, 2002, p.52).  

Na verdade, se o escritor moderno enterrou o autor, o escritor pós-moderno 

profanou o túmulo e restitui-lhe a vida. Uma nova tendência da literatura 

contemporânea que promove esse retorno é a autoficção, “uma estratégia capaz de 

eludir a própria incidência do autobiográfico na ficção e tornar híbridas as fronteiras 

entre o real e o ficcional” (AZEVEDO, 2008, p.34), colocando no centro das 

discussões a possibilidade do retorno da figura do autor, não como um controlador 

dos ditos, mas uma referência fundamental na produção de jogo da sua própria 

imagem.  

Chico Buarque é um artista que está sempre experimentando e buscando 

inovar. Pretendemos refletir, neste capítulo, sobre como a particular técnica da 

autoficção que mergulha o leitor em um ambiente híbrido, numa mescla de vozes 

das figuras autor-narrador/personagem se concretiza na obra Essa gente. 

 Primeiramente, voltamos à década de 70 para compreender o surgimento da 

autoficção, tendência que tem conquistado um espaço singular na literatura 

contemporânea. 

 

3.1. Autoficção - surgimento e indefinição 

 

A escrita de si apresenta diversos formatos, tais como: testemunhos, 

memórias, autobiografias, e na literatura atual existe uma extensão aos limites do 

eu, a autoficção, que ganha destaque num contexto em que realidade e ficção 



61 
 

 

caminham juntas, demonstrando a impossibilidade de apreensão de uma verdade 

absoluta, um jogo ambíguo, numa mistura de fatos com fantasias. 

O termo autoficção foi criado por Serge Doubrovsky, em 1977, no seu livro Le 

Fils, na França, período em que a literatura francesa viveu uma proliferação de 

escritas nas quais o assunto seria o próprio autor, seus sentimentos, experiências e 

memórias. Contudo, tais obras não poderiam ser consideradas como diários, pois 

não eram registros do dia a dia, nem possuíam uma ordem cronológica. Por outro 

lado, também não eram autobiografias, pois não narram toda a vida do autor, 

apenas certos momentos dela, tão pouco eram confissões, pois não tinham caráter 

autojustificativo nem purgativo (PERRONE-MOISÉS, 2006). 

A autoficção rapidamente conquistou forte relevância e vários estudiosos 

franceses passaram a se dedicar ao gênero. Conforme Perrone-Moisés (2006, 

p.205), a Le Magazine Littéraire utilizou-se de um ensaio de Philippe Vilain para 

apontar diversos questionamentos sobre este tema. Entre distintas dúvidas, refletiam 

sobre a autoficção tratar-se de um gênero novo ou uma modificação da 

autobiografia: Quais seriam seus valores estéticos? Seria a autoficção um gênero 

substituto do romance? 

A autora, respondendo aos questionamentos, afirma que a autoficção não é 

um gênero novo, simplesmente uma variante de um gênero antigo. E salienta: 

 

A autoficção pertence a uma longa e respeitável tradição. Em sua obra Os 
ensaios (1580), Montaigne advertia o leitor: ”Sou eu mesmo a matéria de 
meu livro". Em As confissões (1765), Rousseau declarava logo de início: 
Quero mostrar aos meus semelhantes um homem em toda verdade de sua 
natureza, e esse homem seria eu. Em confissões de um comedor de ópio 
(1821), Thomas de Quincey apresentou o livro como "o registro de um 
notável período de minha vida”. E assim por diante pelos séculos seguintes. 
(PERRONE-MOISÉS, 2006, p. 206) 
  

Essa prática de escrita já tinha sido apropriada por diferentes escritores, em 

épocas e países distintos, em obras de incontestável valia, com isso, o próprio 

Doubrovsky salienta que “o neologismo veio nomear uma prática que de fato já 

existia” (DOUBROVSKY apud NORONHA, 2014, p.7). Contudo, carecia de uma 

nomeação. Doubrovsky se inspirou nos estudos do ensaísta Philippe Lejeune. 

Philippe Lejeune é especialista nos estudos de autobiografia. Ele formulou o 

pacto autobiográfico, que é concebido por um contrato de veracidade, entre autor e 

leitor; enquanto o romance não tem, necessariamente, compromisso em representar 



62 
 

 

uma verdade, a autobiografia deve-se valer de fatos reais. Entretanto, o ensaísta se 

depara com uma incógnita, a homonímia entre autor e personagens pode existir num 

texto ficcional? E diante deste questionamento ele deixou um espaço sem definição 

que ele chamou de “casa cega” (LEJEUNE apud LOPES, 2008, p. 28).  

 

Pacto Diferente do nome do 
autor Não é mencionado Igual ao nome do 

autor 

Romance Romance Romance _____________ 

Nenhum Romance Indeterminado Autobiografia 

Autobiográfico _____________ 
Autobiografia Nome da 
personagem 
 

Autobiografia 

Fonte: (LEJEUNE apud LOPES, 2008, p. 29) 

 

Doubrovsky ao se deparar com a casa em branco de Lejeune decide resolver 

a lacuna e preenchê-la.  Ele fórmula o termo autoficção para ocupar a casa vazia, o 

espaço que estava sem definição para denominar um romance, uma obra de ficção, 

que tem como personagem o próprio escritor e, diferentemente do pacto de 

veracidade de Lejeune, ele institui um “pacto oximórico”, um pacto ambíguo, enfatiza 

que a autoficção é um texto no qual “a matéria é estritamente autobiográfica e a 

maneira, estritamente ficcional” (DOUBROVSKY apud NORONHA, 2014, p.13).  

Para esclarecer o conceito, Perrone-Moisés (2016) cita Gasparini, que define 

algumas características obrigatórias da autoficção, dentre elas: o nome da 

personagem-narrador deve ser igual ao do autor; a escrita é voltada para 

verbalização imediata; há modificação da linearidade do tempo, mistura de épocas, 

fragmentação, inversões cronológicas; deve haver a narração de fatos que revelam 

sua verdade interior, embora essa última característica seja discutível. 

É notável que após a formulação do termo autoficção, vários estudiosos se 

debruçaram sobre o estudo dessa tendência, alguns desses teóricos reafirmam os 

apontamentos do criador do neologismo, outros, questionam as primeiras teorias 

sobre o termo, e outros propõem novas características.  

Dentro desse último grupo, temos Vincent Colonna (apud Noronha 2014), que 

em seus estudos, intensifica as possibilidades de criação da autoficção. Ele esboça 

uma segunda teoria, criando o termo autofabulação, formulando novos modelos 
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autoficcionais tanto na forma quanto no conteúdo, e apresenta quatro possibilidades 

de autoficção: Autoficção fantástica: o escritor é o herói da história, o autor se 

transforma em um objeto estético; Autoficção intrusiva (autoral): o escritor fica à 

margem da intriga, é um contador, um comentador; Autoficção especular: o autor ou 

o livro aparecem dentro do próprio livro, num canto da obra e Autoficção biográfica: o 

escritor é o herói da história, em que existe um pacto com o leitor de uma “mentir- 

verdadeiro” (COLONNA apud NORONHA, 2014, p.44). É perceptível o alargamento 

que Colonna dá ao termo autoficção, usufruindo desse termo para referir-se a 

distintos formatos de romances, para ele a visão apontada por Doubrovsky sobre 

autoficção representa apenas uma entre outras possibilidades de manifestações 

autoficcionais. 

Entretanto, o francês Lecarme, notório por realizar um número gigante de 

estudos referente à autoficção, crítica à teoria de Colonna denominando como 

“extensão máxima”. Nessa perspectiva, “pouco resta de auto e surge algo que faz a 

ficção transbordar para todo lado” (LECARME apud NORONHA, 2014, p.12). 

Criticando a falta de critérios e definições concretas, o estudioso Jean-Louis 

Jeannelle afirma que o problema da autoficção é a imprecisão para defini-la, a 

inexistência de um conceito rigoroso. Por sua vez, Philippe Vilain utiliza essa 

imprecisão de maneira positiva, ele afirma que “a fidelidade não estaria na 

transcrição do vivido, mas na transposição do que foi sentido: escrevo em primeira 

pessoa uma história a partir de um fato real, verificável (...) a qual dou um 

prolongamento romanesco” (Vilain apud NORONHA, 2014, p.203). Dessa forma, 

Vilain não foge dos fatos vivenciados, na verdade, os sentimentos realçam as 

lembranças durante a recriação.  

Philippe Gasparini (apud Noronha 2014) afirma que autoficção é um gênero 

ou categoria genérica, em especial, aplicado a textos literários contemporâneos, 

criado com a intenção de nomear uma vasta produção textual que não tinha 

denominação, por isso, o termo não tem padrões sólidos, unívocos sobre seus 

conteúdos e limites. Ele afirma que o próprio criador do termo carrega-nos por 

caminhos tortuosos. Pois, Doubrovsky defende como característica fundamental da 

autoficção, ter uma narração de acontecimentos e fatos reais. Entretanto, no livro 

Fils, que ele aponta como um texto autoficcional, o narrador/personagem relata um 

sonho que é decifrado pelo seu psicanalista num episódio central da história, 

contudo, o autor chegou a revelar que isso nunca aconteceu. Gasparini (2014) 
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esclarece assim, que na autoficção não existe a exigência de que os fatos da 

narrativa tenham acontecido. 

Diante dos textos e entrevistas de Doubrovsky, Gasparini versa que o criador 

do neologismo oscila em seus discursos entre duas acepções da autoficção. Em 

alguns momentos, discursa sobre “uma acepção limitada que se enquadraria apenas 

nas singularidades de seu procedimento e de sua obra” e em outros momentos 

“Uma acepção extremamente ampla que permitiria que seu conceito reinasse sobre 

a grande parte da produção literária contemporânea” (NORONHA, 2014, p.195). 

A autoficção conquistou espaço em todos os campos das artes 

contemporâneas, existem várias teorias que divergem sobre as características 

necessárias ao gênero, no entanto, a liberdade da criação é uma das peculiaridades 

das artes na atualidade, com isso, a indefinição e as possibilidades de caminhos 

variados, torna essa tendência, a nosso ver, ainda mais estimulante. Em nosso 

corpus, buscaremos apontar ligações entre a figura do autor/personagens usufruindo 

de acontecimentos verificáveis, contudo, sem deixar de levar em consideração, a 

liberdade de inovação.  

 

3.2. A autoficção na teoria literária contemporânea brasileira 

 

Luciene Azevedo (2008, p.31) em seus estudos sobre autoficção e literatura 

contemporânea, refletindo sobre o conceito de autoficção, salienta que se trata de 

uma estratégia “capaz de eludir a própria incidência do autobiográfico na ficção e 

tornar híbridas as fronteiras entre o real e o ficcional”. Segundo sua argumentação, a 

figura do autor ganha destaque “como referência fundamental para performar a 

própria imagem de si autoral que surge nos textos”. 

A autora salienta a presença de meios midiáticos da atualidade, em especial, 

blogs que conquistam cada vez mais espaço, e nessas redes sociais a figura do 

autor é exposta, desnudada, contudo, é questionável a veracidade do que aparece 

nas mídias, muitas vezes, são criadas identidades fakes, numa sociedade cercada 

de inverdades, em que podemos acreditar? A autora afirma que a autoficção é “o 

território do próprio engano, indiciado não apenas no próprio hibridismo formal de 

uma intimidade evadida, mas também na postura desnorteada do leitor que não 

sabe a quem ou a que confiar” (AZEVEDO, 2008, p.46). 
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Atualmente, o sujeito encontra-se fragmentado, vive repleto de incertezas, 

podemos entender “a autoexposição da intimidade também como estratégia para 

driblar e brincar com a superficialidade contemporânea” (AZEVEDO, 2008, p.33).  

Diana Klinger (2006), professora de teoria da literatura na universidade 

federal fluminense, no Rio de Janeiro, corrobora afirmando que a figura do autor 

retoma na contemporaneidade não como garantia de verdades, mas como uma 

brincadeira da noção de sujeito real.  

A autora versa sobre a noção de autoficção como performance, o escritor é 

exposto como a figura de um mito, que situado entre mentira e confissão, representa 

um papel, uma atuação da vida real. Por isso, “O conceito de performance deixaria 

ver o caráter teatralizado da construção da imagem de autor'' (KLINGER, 2006, p. 

59). O impacto não está em formulações de fatos verdadeiros, mas na ilusão. A 

autoficção seria uma atuação, representação para alimentar imaginações, assim, a 

performance aumenta o caráter ficcional. 

Apesar da impossibilidade de diagnóstico e definições precisas, Anna 

Faedrich (2015) busca elucidar algumas demarcações da autoficção na literatura 

brasileira contemporânea de imensa relevância para compreensão de fatores que 

costumam aparecer nas obras autoficcionais. Uma das características fundamentais, 

conforme a autora é o contrato de um pacto oximórico, conceito elaborado por 

Doubrovsky, para referir-se a um pacto ambíguo entre realidade e ficção. Ela aponta 

a ambiguidade referencial e de fatos, cujo objetivo é criar propositalmente uma 

recepção contraditória, que pretende confundir o leitor, jogando com 

questionamentos, tais como, o narrador é ou não o autor? Esse acontecimento é 

verdade ou mentira? A identidade onomástica entre autor, narrador e protagonista é 

um fator que favorece este jogo. Pois, seria o nome próprio uma garantia sólida 

capaz de referenciar a identidade na obra? Lecarme (apud Noronha, 2014 p.72-73) 

já apontava que: 

 

[...] a vantagem da autoficção não seria justamente a de questionar essa 
relação de identidade (=) ou de alteridade (#) entre o autor e o narrador, 
mesmo se o nome próprio é o mesmo? Quando o autor de Ecce homo 
escreve o nome de Friedrich Nietzsche, nos ensina Derrida, “esse nome já é 
um falso nome, um pseudônimo e um homônimo que viria dissimular, sob a 
impostura, o outro Friedrich Nietzsche”. Se o próprio nome do signatário vira 
pseudônimo, se a assinatura inventa o signatário, como o nome próprio 
poderia garantir a identidade narrativa?  
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Constatamos que explicitar o próprio nome pode ser um instrumento 

referencial dúbio, podendo provocar reflexões diversas e amplas possibilidades à 

questão de identidade. É uma ferramenta provedora de incertezas.  

Chico Buarque, autor do corpus deste trabalho, já utilizou dos recursos 

autoficcionais no seu livro O irmão alemão (2014). Ele relata na narrativa a história 

de um irmão que realmente possuiu na Alemanha, mas que nunca chegou a 

conhecer. Fica evidente no texto o recurso da caraterística onomástica, pois o 

narrador-personagem se chama Francisco Hollander.  

Giovana dos Santos Lopes, em sua tese, Autoficção e outras modalidades 

híbridas em romances de Chico Buarque e Michel Laub, salienta que, em O irmão 

Alemão (2014),  

 

Francisco e Sérgio são os mesmos entre narrativa e vida real. O 
desdobramento ocorre no sobrenome, Hollanda para Hollander. Logo, já o 
nome evidencia que se trata de personagens fictícias, mas que remetem ao 
autor. (LOPES, 2017, p.61) 

 

A autora também afirma que o livro é “um exemplo muito bem sucedido de 

autoficção. A narrativa oferece ricos detalhes de ficcionalidade agregados ao estilo 

ímpar do autor” (LOPES, 2017, p.162). 

Corroborando, Annalice del Vecchio de Lima, no artigo Aspectos da escrita 

contemporânea em O irmão alemão, de Chico Buarque, evidencia que o escritor 

“propõe uma nova maneira de pensar a construção de sentido, além da lógica 

binária tradicional, mais condizente com a própria realidade em que vivemos”. (LIMA, 

2015, p.10) 

A identidade onomástica tem ganhado dimensões, assim, o nome do autor 

pode aparecer explicitamente dentro do texto, como vimos em O irmão Alemão 

(2014), de Chico Buarque, contudo, o nome do autor também pode ser reduzido às 

iniciais, como faz Gustavo Bernardo em O gosto do Apfelstrudel (2010). Outra 

possibilidade é ocultar o nome, como faz Cristovão Tezza (2007) em O filho eterno; 

o autor, também pode ter a liberdade de utilizar outro nome, como Julián Fuks, em A 

resistência (2015). Todas essas estratégias são aceitáveis e fazem parte da 

qualidade e teor autoficcional nas obras.  

Faedrich (2015) afirma que outra característica da autoficção é sua utilização 

como arma de vingança, e que na França é bastante comum essa tática. No Brasil, 
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O divórcio (2013) de Ricardo Lísias estaria enquadrado neste recurso, 

supostamente, ele utiliza a escrita do eu como vingança contra sua ex-esposa, pelo 

menos, produz um texto que desenha a figura desta, de maneira extremamente 

negativa.  

Outra característica presente nos textos autoficcionais, conforme Faedrich 

(2015) é uma preocupação com o rebuscamento no trato com o texto e com a 

linguagem, uma busca original para se expressar, normalmente, dispondo da 

fragmentação e intertextualização.  

 A intertextualização, apesar de sua presença em todas as épocas, foi um 

termo criado por Julia Kristeva publicado primeiramente em dois artigos na revista 

Tel Quel e retomado em seu livro Séméiotiké, Recherches pour une Sémanalyse, no 

ano de 1969. O conceito foi baseado nas teorias de polifonia e dialogismo de Mikhail 

Bakhtin, salientando a ideia que “Em todo texto a palavra introduz um diálogo com 

outros textos” (SAMOYAULT, 2008, p.18). 

Kristeva afirma que “Todo texto se constrói como um mosaico de citações, 

todo texto é absorção e transformação de um outro texto” (KRISTEVA apud 

SAMOYAULT, 2008, p.16). Percebemos os textos como fragmentos de enunciados 

redistribuídos, o texto é edificado a partir de textos anteriores.  

Apesar de alguns teóricos apontarem o dialogismo e a intertextualidade como 

sinônimos, outros discordam veementemente dessa afirmação, como é o caso de 

Paulo Bezerra (2013). No prefácio da quinta edição do livro Problemas da Poética de 

Dostoiévski, ele aponta que igualar à visão do dialogismo de Bakhtin a 

intertextualidade de Kristeva é uma deturpação da teoria do filósofo e pensador 

russo. 

Bezerra (2013) ainda afirma que a autora ao expressar o dialogismo 

bakhtiniano como intertextualidade, trazendo uma visão de apagamento do sujeito-

pessoa da escritura, a desvalorização do autor, demonstra uma visão distorcida.  

Realmente, essa limitação da figura do autor retratada por Kristeva não 

condiz com as teorias de Bakhtin, visto que o russo apresenta sujeitos ativos, em 

que tanto o autor ganha destaque, salientando: “é oportuno enfatizar mais uma vez o 

caráter positivamente ativo da nova posição do autor no romance polifônico” 

(BAKHTIN, 2013, p.77), quanto os personagens, que também ganham vozes e 

ênfase, pois Bakhtin declara que  a consciência na polifonia “reflete e recria não um 



68 
 

 

mundo de objetos, mas precisamente essas consciências dos outros com os seus 

mundos” (BAKHTIN, 2013, p.77).  

Assim, a visão de Kristeva seria direcionada apenas ao dialogismo entre os 

textos, partindo da concepção de Bakhtin que “Cada enunciado é um elo da cadeia 

muito complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 2000, p. 291). 

Foi após o final do século XX que a prática de intertextualidade se 

intensificou, devido “à falta de um centro de verdade religioso ou filosófico, à qual 

corresponde um sujeito descentrado, múltiplo e dialógico” (PERRONE-MOISÉS, 

2016, p.16). 

Faedrich (2015) salienta que na autoficção temos uma grande abundância da 

intertextualidade, podendo até mesmo provocar questionamento referente ao plágio. 

Em Essa gente, Chico Buarque brinca com essa questão, o narrador que enfrenta 

uma crise de escrita cogita a ideia de plagiar seu próprio texto, pegando fragmentos 

de seu livro de maior sucesso. Conforme Buarque (2019), “Duarte decidiu reler por 

alto seus romances. Acabou por se fixar no primeiro, O Eunuco do Paço Real, 

achando que ninguém notaria se ele cometesse autoplágio de um ou outro parágrafo 

escrito quase vinte anos atrás” (BUARQUE, 2019, p. 29). 

Faedrich (2015) destaca que o intertexto está presente no interior do próprio 

sujeito, haja vista que “todo eu” é composto por vozes, somos construídos por 

recordações, vozes que conhecemos no decorrer de nossa vida, logo, os discursos 

que permeiam a vida do escritor refletem em seus textos.  

Por fim, Faedrich (2015, p.55) aponta como característica da autoficção a 

escrita terapêutica, “escrever um romance a partir do trauma, visando mitigar a dor” 

e restaurar alguma aflição, algum caos no interior do sujeito. Esse método é comum 

na escrita de si. Existe um desnudar. “Escrever para aliviar” (FAEDRICH, 2015, 

p.55). 

Numa visão psicanalítica, “a autoficção não é verdade nem falsa é apenas a 

ficção que o sujeito criou para si” (KLINGER, 2006, 56), o primordial na autoficção é 

essa ilusão, esse jogo de esconde-esconde.  

 

3.3. Vestígios de autoficção em Essa gente 

 

Ao nos depararmos com o texto Essa gente, logo na desdobra do livro, somos 

levados à indagação de estarmos diante de um texto autobiográfico, pois Sérgio 
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Rodrigues (2019) aponta que “há alguns pontos de contato entre Chico Buarque e o 

protagonista de Essa gente [...]” O próprio sobrenome do narrador-personagem tem 

o perfil vocálico idêntico: Buarque x Duarte, o narrador é um escritor, e ambos têm o 

hábito de caminhar rotineiramente pelos arredores do Leblon. O narrador Duarte 

esclarece: 

 

[...] sou adepto de caminhadas peripatéticas, sobretudo nos dias em que 
sento para escrever e me sinto amarrado, com a vista saturada de letras. 
Desço à rua sempre que as letras endurecem no papel, comprimidas entre 
si como as pequenas pedras em preto e branco do calçamento que piso. 
(BUARQUE, 2019, p. 6) 

 

Um dos hábitos do cotidiano de Chico Buarque é fazer caminhada, a escritora 

Zappa, além de deixar evidente na bibliografia do autor, pelas palavras do artista, 

também testemunhou a dificuldade em acompanhar os passos do poeta, certo dia, 

em que haviam combinado de caminhar enquanto conversavam. 

 

Tínhamos descido a ladeira da Rua Igarapava pouco antes para fazer uma 
caminhada pelo Leblon, onde mora. “Você é andarilha?”, perguntara na 
véspera. Claro! Chico não estava brincando. Descobri, o fôlego já me 
faltando, que é caminhante compenetrado, de andar apressado, como quem 
já sabe aonde vai e já está atrasado. (ZAPPA 1999, p.13) 

 

Chico sabe bem aonde vai, o que pretende, tanto nas caminhadas, quanto na 

escrita, não seria por acaso que o narrador do livro caminha pelos mesmos espaços 

que o autor, e ambos moram no mesmo bairro carioca. Duarte deixa bem claro: “ele 

mora logo ali na Lagoa e eu no alto do Leblon” (BUARQUE, 2019, p. 37). 

Tais semelhanças estimulam o leitor imediatamente a construir uma leitura 

acreditando na possibilidade de encontrar pontos autobiográficos, acontecimentos 

da vida do autor, dentro do romance. 

Genette (apud DARIN 2018, p. 99) salienta que o paratexto é uma estratégia 

eficaz de pactuar com o leitor, assumindo um papel importante ao estabelecer um 

“ambíguo jogo de sobreposição de vozes do eu narrador”, podendo funcionar como 

uma espécie de guia: “eis por que e eis como você deve ler este livro”.  

O paratexto nos remete a uma dubiedade criada propositalmente para 

confundir o receptor. Sérgio Rodrigues (2019) após apontar fios condutores entre o 

autor e o narrador/personagem, também afirma que buscar alusões autobiográficas 

no decorrer da leitura “conduz o leitor a um beco sem saída”, provocando uma 
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ambiguidade diante de uma impossibilidade de fechar um pacto, ou por outro lado, 

criando um pacto oximórico, ou seja, o pacto ambíguo. O discurso pode causar no 

leitor mais desconfiança e mais vontade de procurar fios condutores entre autor e 

personagem-narrador.  

Jeannelle afirma que o gênero autoficção só existe quando produz certa 

hesitação no leitor diante das informações oferecidas e da natureza do texto, 

apresentando um jogo de vai-e-vem entre não ficção e ficção, asseguradas e 

validadas pelas condições de recepção (JEANNELLE apud NORONHA, 2014, 

p.151). Quando Serge Doubrovsky formulou a nomenclatura autoficção apontou a 

exigência da homonímia autor-narrador-personagem como fundamental para 

formular o pacto oximórico, é necessário “chamar a si mesmo pelo próprio nome” 

(VILAIN apud NORONHA, 2014, p.173). Entretanto, percebemos como já 

esclarecemos anteriormente, que as transformações nas obras autoficcionais e 

apontamentos teóricos referentes ao gênero, esclarecem que essa imposição já não 

faz sentido. 

Vincent Colonna já salientava que esta condição de uso do nome próprio 

certamente estaria relacionada com o “grande movimento social no qual se misturam 

juridismo e individualismo, cuja manifestação mais visível é a ascensão da 

“extimidade dos últimos anos do século XX.” Ou seja, refere-se à exposição das 

intimidades refletidas e fabricadas pela televisão, à vida privada e profissional, aos 

costumes fantasiados pela publicidade (COLONNA apud NORONHA, 2014, p.52). 

Além disso, Colonna expõe textos autoficcionais em que o autor faz um jogo com o 

nome do protagonista, como na trilogia de Jules Vallés, na qual o autor cedeu suas 

iniciais ao seu duplo Jacques Vintras (COLONNA apud NORONHA, 2014). 

A literatura contemporânea tem ganhado cada vez mais espaço e liberdade 

de modificação nas obras autoficcionais. Doubrovsky, por mais que tenha deixado 

algumas restrições ao caracterizar o termo autoficção, afirma que a própria 

imprecisão da palavra é útil, pois permite que outros autores atribuam olhares 

diferenciados. “A palheta da autoficção é variada e  é isso que constitui sua riqueza” 

(DOUBROVSKY apud NORONHA, 2014, p.113). 

Como vimos anteriormente, para teóricos e escritores atuais a homonímia 

autor-narrador-personagem, tornou-se uma escolha, assim, os autores podem optar 

por ficar no anonimato, ou mesmo utilizar um nome fictício. Em Essa gente o jogo 
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sonoro de Duarte que remete ao sobrenome Buarque é um fator original que pode 

levar o leitor a compactuar com um contrato de pacto ambíguo. 

Ainda sobre a identidade onomástica, no livro Essa gente, fazendo um jogo 

de iniciais, tal como Jules Vallés fez, a primeira esposa de Duarte chama-se Maria 

Clara, enquanto, a primeira esposa de Buarque, se chama Marieta Severo da Costa. 

O próprio Doubrovsky, para fugir de alguns problemas éticos e jurídicos, optou por 

modificar os nomes das pessoas envolvidas no seu livro, ao descrever seu 

relacionamento com a estudante Mary Ann sua personagem chamava-se Marion, 

optando por um jogo de proximidade da pronúncia. Ele também trocou o nome de 

sua esposa Claire por Claudia, depois que ela solicitou. Os limites da autoficção 

parecem infinitos (FAEDRICH, 2015). 

Por sua vez, entre fato e ficção, as musas de Duarte e Buarque possuem 

semelhanças reconhecidas pela relação de informações epitextuais, referências 

exterior a obra, assim, encontramos dados verificáveis nos meios midiáticos, até 

mesmo de fofocas, que possibilita encontrar diversos fios condutores. 

Tal como salienta Moya (apud AZEVEDO, 2008, p. 42/42) na autoficção o 

leitor pode “encontrar forte apoio no fator extratextual que revelaria informações 

sobre o autor (entrevistas, declarações, testemunhos)” (apud AZEVEDO, 2008, p. 

42/42). Buscaremos extratextos para estabelecer certas conexões. 

 Maria Clara é a primeira esposa de Duarte, uma excelente tradutora, que 

ajudava o marido na correção e até mesmo na escrita de suas obras. Apesar da 

separação, eles continuam com um vínculo de amizade e Duarte visita a casa dela 

constantemente. 

 

Ao me abrir a porta, a Maria Clara diz que ia me convocar para vê-la hoje 
mesmo, e como prova me exibe na geladeira o que preparava para o jantar. 
A peça de carne temperada numa travessa é uma paleta de cordeiro, meu 
prato preferido do seu repertório. (BUARQUE, 2019, p.99) 

 

Marieta S. da Costa, a primeira esposa de Buarque, mais conhecida como 

Marieta Severo é uma atriz renomada, e enquanto Maria Clara ajudava na escrita de 

Duarte, Marieta participou da montagem de alguns espetáculos de Buarque, tais 

como, Roda viva e Ópera do Malandro. Apesar do fim do casamento os dois são 

muito amigos: “ninguém me conhece como o Chico e ninguém o conhece como eu” 

(SEVERO apud ZAPPA, 1999, p.164). 
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Brincando com essas iniciais, Duarte escreveu um livro em homenagem a sua 

primeira esposa, intitulado Elegia a M.C., a companheira que era sempre a primeira 

a ler e opinar sobre seus textos. 

 

[...] como dar conta de um romance sem ter ao lado uma mulher como a 
Maria Clara? Que outra mulher vai aturar que eu a sacuda no meio do sono 
para me destrinchar problemas de sintaxe? Qual mulher vai fingir assombro 
e me cobrir de beijos de madrugada por eu lhe revelar peripécias inéditas da 
minha narrativa? (BUARQUE, 2019, p.158) 

 

Chico Buarque ao apontar a dificuldade em julgar o próprio trabalho e a 

necessidade de outra opinião durante a produção, explica, que quando casado, era 

para Marieta, primeiramente, que ele exibia trechos de seus textos. 

 

Tendo um leitor que dê um palpite, é melhor. Quando estava casado 
mostrava para Marieta. Às vezes, um trecho ali fechado. Mas não esperava 
muito o juízo crítico. É um pouquinho para prender esse tempo de rejeição. 
‘Olha que bonitinho que eu fiz, você não acha bonitinho isso?’ Quase como 
se mostrasse uma frestazinha do trabalho. (ZAPPA, 1999, p.151) 

 

Um fato curioso é que uma Maria Clara foi responsável pela decisão de 

Marieta se tornar atriz, foi ao conhecer a escola de dramaturgia de Maria Clara 

Machado no Teatro Tablado, que Marieta começou a investir na arte de representar. 

Outro dado interessante é que a única data no livro Essa Gente que destoa do 

tempo presente, seria no suposto ano em que Duarte conhece Maria Clara, em 

1999, ano no qual aparece, em alguns sites da internet, entre eles, a Wikipédia, uol, 

terra, ebiografia, como o ano do fim do matrimônio de Chico Buarque e Marieta 

Severo. 

A autoficção atua com base na expectativa de representação de um “eu” 

sempre cambiante cujas próprias fronteiras parecem rasuradas (AZEVEDO, 2008, 

p.38). Os labirintos que o leitor percorre, às vezes parecem iluminados, mas, durante 

o percurso, surgem informações borradas, que não parecem concretas, fugindo de 

fatos reais constatáveis.  

 No aspecto referencial, sobre os filhos durante o casamento, os fios entre 

autor e narrador são divergentes. Duarte teve um filho que durante a narrativa é 

chamado apenas por piá ou guri “Caso não te recordes, o piá está para completar 

doze anos, ou seja, não é mais piá” (BUARQUE, 2019, p.147). Duarte foi um pai 
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completamente ausente e só voltou a ter contato com o filho após uma carta de 

solicitação da sua ex-mulher. 

 

Pretendo com esta, em primeiro lugar, proporcionar um reencontro de pai e 
filho que não se veem há mais de dois anos, quando pelo seu nono 
aniversário tu lhe deste um dinossauro que bota ovo. Serás testemunha dos 
progressos do guri, que já tem liberdade para dar suas voltas por conta 
própria sem que eu me arranque os cabelos. É notável o bom resultado da 
terapia e dos medicamentos; hoje rareiam os episódios de descontrole 
motor que, como bem sabes, até o ano passado me faziam passar noites 
trás noites na emergência de hospitais. Ele também vai sozinho de ônibus 
para a escola, onde quase já não apresenta bruscas mudanças de humor 
ou transtornos de déficit de atenção. (BUARQUE, 2019, p.33) 

 

Por outro lado, Chico teve três filhas com Marieta: Silvia, Helena e Luisa, e 

principalmente durante a infância da filha caçula, Luisa, foi um pai muito presente, 

ele ficou uma temporada sem fazer shows. Chico costumava contar histórias para as 

filhas dormirem e chegou até a escrever o livro infantil Chapeuzinho Amarelo, em 

homenagem a Luisa que era muito medrosa (ZAPPA, 1999). 

Em Essa gente Duarte abandona o filho e a mulher para ficar com a arquiteta 

e designer Rosane, que, no entanto, troca o escritor por um velho milionário.   

 

Ainda durante nosso casamento, eu já os via lado a lado em fotos de 
revistas, a Rosane, o velho, a corna e um monte de caras conhecidas, 
participando de cerimônias e festas cívicas para as quais nunca fui 
convidado. Ainda que fosse não iria, nem sapatos dignos eu teria para ir ao 
Copacabana Palace, ao Country Club, ou à mansão do velho no Cosme 
Velho. Se eu fosse e encontrasse a Rosane, mesmo sem desejo, seria 
capaz de lhe tascar um beijaço na boca para o coroa e todo mundo ver. 
(BUARQUE, 2019, p.21-22) 

 

O empresário Napoleão Mamede, namorado de Rosane, tinha um 

deslumbrante palacete no Cosme Velho, aparentemente, Rosane já estava com ele 

enquanto ainda era casada com Duarte, do mesmo modo como ela continua tendo 

reencontros com o escritor; entretanto, a designer e o empresário têm um 

relacionamento sem muitas restrições. 

 

Segundo ela o Napoleão é cool, tem a mente aberta, mas nem por isso topa 
tudo; uma coisa é ela viver suas aventuras por aí, outra bem diferente é ter 
um amante fixo em seu apartamento. Só faltava ela dizer que o chifrudo 
sabe de nós, agora não falta mais nada. (BUARQUE, 2019, p.115) 
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Na verdade, Rosane parece ser uma mulher extremamente liberta 

preocupada com bens materiais e estética. “Quando a Rosane me sorri, suas maçãs 

do rosto parecem postiças como maçãs de verdade. Ela terá feito preenchimento 

facial ou posto botox [...]” (BUARQUE, 2019, p.108). Além de modificar a face, agora 

que namora um milionário, ela também colocou silicone, “Sem pressa ela ensaboa 

os ombros, os braços, as axilas, e à exceção de uns seios mais hirtos, um pouco 

maiores que os naturais, conheço melhor a Rosane nua que vestida” (BUARQUE, 

2019, p.130). A relação de Duarte e Rosane está mais voltada para sensações 

carnais do que para um sentimento amoroso. 

Diferentemente de Duarte, Chico Buarque demorou em iniciar um novo 

relacionamento após o fim de seu primeiro casamento; a primeira vez que ele 

apareceu na mídia com outra mulher, foi devido aos paparazzi que flagraram ele e a 

designer Celina Andrade Lima Sjostedt aos beijos. A notícia ganhou imensa 

repercussão, principalmente pelo fato de a designer ser casada com um pianista, 

dono de estúdio de música, no Rio. O estúdio e a casa do casal ficam numa discreta 

Rua do Cosme Velho.  Não parece um acaso, os pontos de ligação que a obra faz 

com esses fatos.  

A mãe do pianista chegou a falar com a imprensa afirmando que a nora era 

muito vaidosa, queria colocar silicone, e apenas almejava conforto e glamour ao ficar 

com um homem tão velho, se referindo ao Chico Buarque. Alguns dias depois, 

Celine fez sua própria declaração para o blog do colunista de música Antônio Carlos 

Miguel, afirmando que ela e o marido tinham um relacionamento aberto. Ela 

explicou: “Nós, Celina e Ricardo, apesar de sermos casados e morarmos sob o 

mesmo teto, temos nossas vidas pessoais independentes” (HONOR; 

MONTEAGUDO, 2005, p. n ). 

A outra musa inspiradora de Duarte é a holandesa Rebecca, uma garota ruiva 

e sardenta. Ela aparenta ter vinte e poucos anos, trabalha dando aulas de inglês e 

sempre canta uma canção com seu “amoreco Agenor” e depois começa a cantar 

essa mesma canção para Duarte.  

Chico Buarque assumiu um relacionamento com a cantora Thaís Gulin e 

chegou a compor uma canção dedicada a ela, o nome da música seria Essa 

pequena e num trecho da letra ele canta:  “meu tempo é curto o tempo dela sobra, 

meu cabelo é cinza, o dela cor de abóbora”. Rebekka parece ter alguns pontos de 

ligação com a musa de Buarque. Thaís Gulin é 36 anos mais nova que o cantor, a 
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diferença de idade entre ela e Chico Buarque coincide com a diferença entre Duarte 

e Rebekka, além de ambas serem ruivas.  

É evidente que existe um jogo proposital, para criar no leitor  a falsa 

impressão de que a ficção está mesclada  com vivências do autor, “É mentira, mas é 

tudo verdade. Qualquer semelhança com a realidade não terá sido mera 

coincidência” (AVERBUCK apud AZEVEDO, 2008, p.9). 

Esse hibridismo construído entre realidade e ficção num jogo ambíguo que a 

narrativa nos apresenta, reflete também entre os espaços de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Numa recordação da infância durante um aéreo, Duarte começa a pensar 

em círculos, misturando episódios que supostamente ocorreram na sua trajetória, ele 

parece ver um filme de sua vida entre os dois lugares.  

 

Diverte-me a ideia de que o piloto, como eu, não tenha vontade de deixar o 
Rio nem pressa de chegar a São Paulo [...] Ali estão a maternidade onde 
nasci, a casa dos meus pais, a igreja onde fui batizado, o colégio onde 
xinguei o padre, o campo de terra onde fiz um gol de calcanhar, a praia 
onde quase me afoguei, a rua onde apanhei na cara, os cinemas onde 
namorei, o prédio do curso pré-vestibular que larguei no meio, os endereços 
dos casamentos que larguei no meio, e perto do cemitério o avião toma 
novo impulso, levanta o nariz, acelera e se intromete nas nuvens. 
(BUARQUE, 2019, p.15)  

 

 Existe uma mistura entre dois Estados que fizeram parte da vida de Chico. 

Nos textos biográficos, percebemos que realmente o autor nasceu no Rio de 

Janeiro, no hospital de São Sebastião, no Catete (Zappa, 1999), tais lugares 

realmente fizeram parte de sua trajetória. Chico Buarque também largou o curso de 

vestibular, contudo, tal acontecimento ocorreu no Estado de São Paulo. 

O trajeto Rio-São Paulo acontecia com certa frequência na vida de Chico 

Buarque, considerando que seu pai era paulista e sua mãe carioca. Alguns de seus 

irmãos nasceram no Rio de Janeiro, enquanto outros nasceram em São Paulo, a 

ligação entre os dois lugares faz parte da história do autor. 

Ao fazer o recorte de sua vida, Duarte reporta-se a memórias de tempos 

distintos, sem sequência contínua, tendo em visto que a escrita autoficcional “parte 

do fragmento, não exige início-meio-fim nem linearidade do discurso; o autor tem a 

liberdade para escrever, criar e recriar sobre um episódio ou uma experiência de sua 

vida, fazendo, assim, um pequeno recorte no tempo vivido” (FAEDRICH, 2014 p.24). 

No precário equilíbrio híbrido entre ficcional e o autorreferencial, para retratar 

este entre-lugar de ficção e fato, Azevedo salienta: 
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O que é realmente novidade na autoficção é a vontade consciente, 
estrategicamente teatralizada nos textos, de jogar com a multiplicidade das 
identidades autorais, os mitos do autor, e ainda que essa estratégia esteja 
referendada pela instabilidade de constituição de um “eu”, é preciso que ela 
esteja calcada em uma referencialidade pragmática, exterior ao texto, uma 
figura do autor, claro, ele mesmo também conscientemente construído. 
(AZEVEDO, 2008, p.37) 
   

Alguns elementos referenciais aparecem salpicados, deixando pequenas 

marcas no decorrer do enredo, interligando a vida do autor com a do narrador. Ao ler 

a biografia do autor, tomamos conhecimento de que quando morava na cidade de 

São Paulo, Chico estudou no colégio Santa Cruz, um dos mais famosos colégios 

religiosos da cidade (Zappa, 1999). Duarte faz uma menção no livro numa relação 

com este momento: 

 

Mudou o padre-nosso, mudou a liturgia, mas todas as igrejas que conheço 
têm desde sempre o mesmo cheiro. É um cheiro imanente, talvez de pedra, 
por baixo de odores de flor e incenso e do perfume pesado das papa-
hóstias, um cheiro que me remete aos tempos de colegial. (BUARQUE, 
2019, p.36) 

 

Apesar dessas menções à infância, o livro não oferece muita relação com a 

juventude de Chico Buarque ou Manuel Duarte, apenas pequenos recortes, numa 

reflexão de alguns sentimentos e pensamentos vagos. As narrativas de autoficção 

são simultâneas, não precisam retratar toda a vida do autor, não se referem ao seu 

passado, trata-se do próprio presente (NORONHA, 2014 p.116). 

Outro fio condutor em Essa gente que interliga autor/narrador são os gostos 

de Duarte que se confundem com os de Buarque. Duarte relata sua rotina da 

seguinte forma: “Chego em casa, escrevo estas parcas linhas, abro um vinho, 

esquento um suflê e vejo futebol na televisão. Vou me deitar para lá de meia-noite, 

tenho sono, mas não consigo dormir” (BUARQUE, 2019, p. 8-9). 

 Na biografia feita por Zappa (1999, p.11), além do hábito de caminhar, Chico 

fala do gosto pelo vinho e, ao pedir o jantar, afirma que o “acompanhamento é 

sempre vinho, que ele conhece melhor a cada dia que passa. É praticamente a 

única bebida que toma hoje. Cada temporada de shows requer um rótulo de vinho, 

geralmente tinto e italiano”. Ele também fala sobre seu grande amor pelo “futebol”, “o 

futebol foi a grande saída encontrada por Chico para amenizar a Via crucis das 
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temporadas na estrada. Em todo lugar onde tem show, tem jogo também” (ZAPPA, 

1999, p.31).  

Outro fator em destaque seria a insônia, “As insônias sempre rondaram as 

noites de Chico. Ele aprendeu a conviver com elas [...]” (Zappa, 1999, p.145). 

Percebemos que a ambiguidade é uma característica fundamental da autoficção, 

produzida com a intenção de confundir o leitor. “Há um jogo de ambiguidade 

referencial (é ou não é o autor?) e de fatos (é verdade ou não? Aconteceu mesmo 

ou foi inventado?) estabelecido intencionalmente pelo autor” (AZEVEDO, 2014, p. 

34). É preciso salientar que, a despeito das intenções  do autor, seu leitor só pode 

fazer as ligações entre ficção e relação com fatos conhecidos, se ele/a tiver 

conhecimentos dos fatos da vida do autor. Caso contrário, ele/a não perceberá a 

ambiguidade  pretendida. 

Duarte é um escritor famoso que enfrenta um bloqueio criativo, a editora 

espera ansiosa pelo seu novo livro, o qual ele promete terminar brevemente, mas 

fica sempre procrastinando a entrega. No princípio do livro o narrador salienta: “Não 

pense que me esqueci das minhas obrigações, muito me aflige estar em dívida com 

você. Fiquei de lhe entregar os originais até o fim de 2015, e lá se vão três anos” 

(BUARQUE, 2019, p.5). 

Apesar dos inúmeros trabalhos de Chico Buarque, ele confidencia a Zappa 

que em certo momento da sua vida chegou até a fazer análise, devido um bloqueio 

para produzir. Chico Buarque afirma: “O que me levou a procurar a análise foi à crise 

de criação. Estava angustiado porque deu um branco e eu não conseguia trabalhar. 

Estava num período árido e fui ficando aflito” (ZAPPA, 1999, p. 151). Os sentimentos 

expostos pelos bloqueios criativos do autor parecem idênticos ao do narrador, 

angústia e aflição se personificam em ambos.  

A referencialidade em relação aos pais do autor x narrador não se confirma 

em diversos pontos conhecidos referentes a Chico Buarque e Sérgio Buarque, 

entretanto, existe um pequeno jogo para associar as histórias.  

Duarte, muitas vezes, é reconhecido como o filho do desembargador. Apesar 

de Chico ter conquistado seu espaço como um grande intelectual, é comum sua 

imagem ser atrelada à figura de seu pai, o grande historiador Sérgio Buarque de 

Holanda. O pai de Duarte era muito honesto e não aceitava a prática de ações 

impróprias pelo filho. “Homem de princípios, papai era implacável com minhas 

falhas, desde maldades banais de criança até eventual tibieza de caráter na 
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adolescência” (BUARQUE, 2019, p.94). Na casa de Chico Buarque a honestidade 

também era uma necessidade, quase uma imposição, contudo, a mãe de Chico 

Buarque, normalmente, era quem tomava as rédeas, ela chegou a mudá-lo de 

escola devido um mau comportamento, ao fazer a inscrição dele no colégio de 

Cataguases, enumerou os defeitos do filho, como: “influenciabilidade, desordem, 

faroleiro. É ainda falta de solidariedade, inadmissível na família Buarque de 

Holanda” (ZAPPA, 1999, p.79). 

Duarte odeia o pai, pelo motivo de sua mãe tê-lo abandonado. Seu pai era um 

diplomata de poucos amigos, considerado um chato por não usufruir de benefícios 

extras, que o cargo podia prover.  

 

Poderia ter ficado rico para valer, se além do salário acumulasse 
gratificações, benefícios, privilégios mais ou menos legais que a carreira lhe 
facultava. Resquícios dos tempos imperiais, segundo ele, que dirigia o 
próprio carro em suas idas ao tribunal, dispensando o veículo oficial com 
motorista. Tratava-se definitivamente de um chato, no parecer de colegas 
menos rigorosos. Era como se, ao posar de vestal do templo, meu pai 
tacitamente os acusasse de prevaricar, auferir propinas, vender sentenças 
ou delitos do gênero. (BUARQUE, 2019, p.96)  
  

Sua personalidade era criticada pelos colegas que tiravam todas as 

vantagens possíveis devidos seus cargos. A mãe de Duarte deixou o 

desembargador e só retornou quando estava completamente debilitada.  

Quem conhece a história de Chico Buarque percebe que não existem fios 

condutores neste ponto, seria quase uma antítese, o pai de Chico tinha inúmeros 

amigos, muito deles reconhecidos nos meios intelectuais, era um boêmio, e quem 

precisava ser a durona e manter o equilíbrio familiar era sua mãe, que sempre 

esteve do lado do marido. E Chico Buarque sempre demonstrou muita admiração 

por ambos.  

A quebra de fios condutores para confundir  o leitor é um fator recorrente na 

autoficção. E ele assume um “duplo estatuto contraditório: um lugar vazio impossível 

de garantir a veracidade referencial e simultaneamente um intruso que se assume 

interlocutor de si, colocando-se abertamente na posição de autor [...]” (AZEVEDO, 

2008, p. 39). O autor tem a liberdade de fabular sua realidade, criando outros 

possíveis “eus”. 

Em Essa gente, Duarte perdeu sua mãe de uma forma muito triste, ela foi 

consumida pela doença, ainda muito nova: 
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[...] no fim da vida, quando quase desconheci aquela visitante careca. Tinha 
nem quarenta anos, mas parecia a mãe do meu pai quando ele a conduzia 
na cadeira de rodas para passeios na praça ou sessões de quimioterapia. 
Ainda a levou ao clube, a vernissages, concertos e balés, orgulhoso de 
exibi-la em sociedade. Depois de poucos meses ele a sepultou no São João 
Batista [...] (BUARQUE, 2019, p.43) 

 

Ao consultar  as biografias de Chico Buarque, descobrimos que sua mãe 

morreu dormindo, mas, a morte do seu pai foi causada por um câncer no pulmão em 

1982, com 79 anos.  

 Contudo, se divagamos pelo período de produção da obra, descobriremos 

que Chico perdeu a sua irmã em 2018, a cantora Miúcha, com 81 anos, após anos 

de tratamento contra um câncer. E a cantora foi enterrada, no mesmo cemitério 

citado no livro. 

 

O corpo da cantora e compositora Miúcha foi enterrado sob aplausos de 
amigos e familiares, na tarde desta sexta-feira (28), no cemitério São João 
Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O velório, fechado para a 
imprensa, teve início às 12h, em uma capela ao lado do cemitério. 
(ALBUQUERQUE, 2018, n.p.)  

 

A escrita autoficcional como terapêutica foi apontada desde o princípio da 

nomenclatura do gênero. Doubrovsky já “relacionava autoficção à psicanálise, 

considerando ambas as práticas da cura, o que explica o aspecto dramático da 

autoficção” (FAEDRICH, 2015, p.55). 

 Existe uma necessidade de escrita romanesca realizada a partir do trauma, 

para lidar com o luto, com a dor. Philippe Vilain (apud Noronha 2014) afirma que a 

autoficção auxiliou a lidar com a morte de seu pai, um evento que era 

profundamente perturbador para sua mente. 

 

Fazer o luto das infelicidades da infância, se libertar através da incessante 
volta das palavras, correndo desse modo o risco de desviar o referencial de 
seu primeiro sentido ou de amputar informações necessárias a sua 
compreensão íntima. A ruminação se afirma assim como um meio de 
refazer sua história pessoal [...] (VILAIN apud NORONHA, 2014, p.173) 

 

Não necessariamente, o luto precisa ser direcionado a um trauma de infância, 

mas a escrita do eu, a recriação, a reinvenção do ato, formulado no papel, como um 

recorte de memória misturado com fantasias que preenchem os espaços vazios, 

pode facilitar a liberação de sentimentos reprimidos.  
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Chico Buarque pode ter utilizado a autoficção para simbolizar a morte de sua 

irmã, como uma maneira de lidar com seu luto, com sua dor. Miúcha é a irmã mais 

velha, e a primeira a seguir a carreira artística na casa de Chico. Sua morte ganhou 

imensa repercussão.  

Ainda buscando referências entre autor e narrador, a biografia de Duarte 

apresentada no final da narrativa, aponta que além de ter nascido no Rio de Janeiro, 

o narrador “Na juventude, participou de movimentos de oposição à ditadura militar” 

(Buarque, 2019, p. 192). Já notificamos anteriormente, que Chico foi atuante durante 

o período da ditadura no Brasil e Essa gente  pode, supostamente, ser uma terapia, 

um luto, ou possivelmente uma vingança diante da realidade do Brasil atual, em que 

grupos de pessoas começam a apoiar a volta do duro regime.  

Fábio Altman (2019) salienta que o agora que Chico desenha na obra Essa 

gente é o Brasil atual, em que uma presidente sofreu um golpe e “foi impedida, e um 

ex-presidente foi preso e o Brasil caiu na mão de um saudosista do autoritarismo, 

cujo filho defende o retorno do AI-5...” (ALTMAN, 2019, n.p.), ou seja, um retrocesso 

social e cultural e o fim da liberdade de expressão.  E desta vez, este presidente que 

defende torturas, foi eleito de maneira democrática. Aparentemente, Chico Buarque 

escreve para provocar reflexões críticas  e desabafar, aliviar seu sentimento de 

revolta. “Colocar na realidade das palavras uma experiência traumática para 

compartilhar o sofrimento e reestruturar o caos interno” (FAEDRICH, 2015, p.55). 

Numa referência direta à realidade, Chico Buarque representa com sutileza e 

ironia, traços desse governo, quando, por exemplo, apresenta o decreto N°9.685 de 

15 de Janeiro de 2019, assinado pelo novo presidente. Nessa nova lei abrem-se 

espaços para comercialização, posse e registro de armas de fogo, a informação é 

apresentada numa passagem do livro, quando Duarte após acordar de um 

pesadelo, escuta na televisão a seguinte notícia: “a partir de hoje, por decreto 

presidencial, posso ter quatro armas de fogo em casa.” (BUARQUE, 2019. p.17) O 

narrador dando continuidade ao tema, em outro determinado momento, caminha 

com um revólver na mão e começa a ser ovacionado e agraciado pelo povo que o 

saúda: “— É isso aí, mestre! Tem que acabar com a raça desses bandidos!” 

(BUARQUE, 2019, p.103).  

O sarcasmo de Duarte torna-se ainda mais glamoroso quando ele constata 

uma hipocrisia moralista, em outra passagem, na qual sofre críticas por portar um 

copo de uísque, pelos mesmos que o aplaudiram quando levava um revólver. “Aos 
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passantes com quem cruzo de volta para casa, ergo brindes com o copo na mesma 

mão direita que outro dia empunhou um revólver. O copo de uísque parece provocar 

indignação” (BUARQUE, 2019, p.110). A mão direita, não parece ser posta no trecho 

por acaso, nos remete à política direitista que tomou conta do país, e neste caso, 

demonstra um moralismo duvidoso. Moreira (2019) aponta que nenhum escritor 

representou tão bem a ascensão da “ultradireita nacional e do pensamento que ela 

representa” com diálogos tão certeiros quanto Chico.  

Essa mesma ultradireita hostilizou Chico quando saía de um restaurante no 

Leblon, utilizando de nomes ofensivos contra o artista, por causa do seu 

posicionamento político. Chico Buarque manteve a calma diante das provocações. 

Durante a discussão gravaram vídeos que foram divulgados nas redes sociais. Os 

sentimentos de Chico parecem refletidos nos do narrador Duarte, que está em 

constante meditação e desabafa: 

 

é como se eu viesse de uma temporada fora, e na minha ausência o 
restaurante tivesse virado uma farmácia, a farmácia um banco, o banco uma 
lanchonete, e a população tivesse sido substituída por outra, que me torce o 
nariz como a um imigrante [...]. (BUARQUE, 2019, p.20) 

 

Para rebater os indivíduos que lhe torceram o nariz, que o criticam por sua 

posição política, que ofenderam com grosserias, insultos, Chico já tinha lançado no 

seu último disco, a música Desaforos: 

 

Desaforos 
 
Alguém me disse 
Que tu não me queres 
E que até proferes desaforos pro meu lado 
Fico admirado por incomodar-te assim 
Jamais pensei 
Que pensasses em mim 
Nunca bebemos 
Do mesmo regato 
Sou apenas um mulato que toca boleros 
Custo a crer que meros Iero-Ieros de um cantor 
Possam te dar 
Tal dissabor 
Vejo-te a flanar pela avenida 
Como dama 
Florescida num viveiro 
E em salões que nunca vi 
Serei o primeiro a duvidar 
Que em horas vagas 
Os teus lábios delicados 
Roguem pragas por aí 
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Ouço dizer, mas 
Deve ser mentira 
Nem a tua ira eu acredito que mereça 
Ou que vires à cabeça pra enxergar no breu 
Um vagabundo como eu. 
 (BUARQUE, 2017) 
 

Respondendo como sempre de forma elegante e irônica, a música pode ser 

interpretada como a história de uma mulher que ofende um homem que mal 

conhece, mas essa suposta figura feminina simboliza todas as pessoas que 

ofendem o escritor, sem conhecê-lo direito, apenas devido seu posicionamento 

ideológico. Tal como na música, o livro Essa gente, traz implicitamente uma resposta 

às críticas sofridas pelo artista.  

Chico Buarque utiliza a autoficção para performar sua insatisfação com o 

Brasil de 2016 a 2019, confirmando a afirmação de Faedrich (2014) sobre a 

autoficção não ser um relato retrospectivo como a autobiografia pretende ser; pelo 

contrário, ela é a escrita do tempo presente, que engaja diretamente o leitor nas 

obsessões históricas do autor (FAEDRICH, 2014). 

Arfuch (apud KLINGER, 2006, p. 21-22) corrobora salientando que “toda 

contemplação da própria vida está inserida numa trama de relações sociais, e, 

portanto, todo relato autobiográfico remete a um para além de si mesmo”. 

Isto posto, num referencial de fatos que remete a uma realidade coletiva, 

Chico Buarque apresenta várias provocações, entre eles, narra um protesto devido 

ao assassinato de um gari, Willian de Mendonça Santos, por bala perdida da polícia. 

O caso teve repercussão nacional. O gari estava com o uniforme de trabalho quando 

foi baleado com dois tiros. Chico concede voz ao narrador Duarte para comentar o 

fato, então, Duarte afirma: a manifestação estava calma, mas, de repente, alguma 

ação desencadeou mais violência policial. 

   

22 de abril de 2019 
Os moradores fecham a avenida Niemeyer e interpelam aos gritos os 
policiais de plantão. Não demora a aparecer o reforço, um batalhão de 
choque com policiais mascarados e um veículo blindado com caveiras 
estampadas na carroceria. Por alguns minutos, é como se fosse uma 
partida empatada entre manifestantes que agitam seus cartazes de papel e 
soldados imóveis atrás de escudos de aço. Do nada, uma pedra, um 
palavrão, uma senha, não sei que fagulha desencadeia o conflito, e os 
escudos avançam contra os cartazes. Um provável líder comunitário ordena 
pelo megafone a recuada dos manifestantes, que começam a se dispersar 
na avenida. É tarde, porém, porque a tropa já lança mão de bombas de gás 
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lacrimogêneo, spray de pimenta, tiros de balas de borracha e golpes de 
cassetete no combate corpo a corpo. (BUARQUE, 2019, p.118) 

 

Teria Buarque presenciado esta cena, tal como Duarte? Não é uma 

possibilidade descartada já que o autor mora no Rio de Janeiro e diversas pessoas, 

inclusive dentro de seus carros, acabaram presenciando a cena. É uma 

provocação  para o leitor carregar a dúvida, sem possibilidade de uma certeza 

palpável, fenômeno da autoficção. 

Ainda retratando a violência policial, temos uma cena que nos faz recordar o 

sequestro de ônibus, em agosto de 2019, na ponte Rio-Niterói que se 

transformou em um espetáculo. O homem que sequestrou o ônibus, Willian 

Augusto, tinha problema de depressão, conforme os meios jornalísticos, ele 

usava uma arma de brinquedo. A morte do sequestrador ocorreu com vários 

disparos realizados por atiradores de elite. Os policiais e o público que estava 

ao redor aplaudiram o desfecho. O próprio governador do Rio de Janeiro 

apareceu no momento, descendo de helicóptero na ponte e comemorando 

com eloquência o final da história.  

Na autofabulação de Essa gente, um cuidador de cães, decide se 

entregar após sequestrar o porteiro do prédio de Maria Clara, mas é alvejado 

por vários tiros. 

 
Ali dentro há um assaltante com um refém, alguém me informa em surdina, 
e os cochichos à minha volta dão a impressão de estarmos num set de 
filmagem, ou assistindo à gravação externa de uma telenovela. No silêncio 
da rua, a única voz altissonante é a de um policial, que pelo megafone dá 
instruções ao protagonista da ação. Recomenda ao assaltante que saia 
tranquilo do prédio, que não maltrate o refém e confie na justiça, palavras 
que destoam do som metálico do megafone [...] Já agora posso ver à saída 
da portaria o mulato encapuzado que rende o porteiro por trás, [...] O do 
megafone lhe ordena que se deite no chão com o refém e solte a arma [...]A 
dupla avança mais um passo, a polícia recua outros dois. Aí o bandido olha 
à direita e à esquerda, olha para o prédio que ficou para trás, e está claro 
que é um amador, não tinha previsto um plano de fuga [...] Aparentemente a 
fim de se entregar, o assaltante solta o porteiro e baixa a arma, mas de 
repente sacode a cabeça e cai duro no chão. Foi um tiro na testa que 
tomou, disparado talvez de alguma janela vizinha por um atirador de elite. 
Deitado de costas, se contorce inteiro ao levar mais uns tantos tiros à 
queima-roupa. Depois que se aquieta, os meganhas continuam baleando o 
cara, na barriga, no peito, no pescoço, na cabeça, eles o matam muitas 
vezes, como se mata uma barata a chineladas. Aos hurras e aplausos, os 
espectadores descem dos prédios e dos carros e correm para o palco da 
façanha. (BUARQUE, 2019, p. 68-69-70) 

 



84 
 

 

Outra ação de violência de militares citada em Essa gente é o assassinato do 

músico e segurança Evaldo dos Santos Rosa. O ocorrido foi tão inexplicável que no 

livro o fato é exposto como uma notícia de jornal que não dá para digerir. Evaldo foi 

alvejado com mais de oitenta tiros disparados por policiais contra seu carro. Ele 

estava indo para um chá de bebê e dentro do carro estava sua família, esposa, filho 

e afilhada. O delegado chegou a falar para imprensa que os disparos aconteceram 

por engano. A menção ao ocorrido no texto ocorre sem muitas explanações: “[...] 

agora abocanha o jornal no chão do banheiro e começa a mastigar notícias: 

soldados disparam oitenta tiros contra carro de família e matam músico negro” 

(BUARQUE, 2019, p.89).  

Esses fatos refletem demonstrações de retrocesso, apontando que os 

militares continuam matando inocentes e agindo com truculência contra civis, tal 

como ocorria durante o período da ditadura militar e as principais vítimas são os 

negros da periferia. Jader Santos Alves (2017) em seus estudos: A atuação policial 

na perspectiva de jovens negros: vozes dos invisíveis apontou que existe uma 

repressão dominante na sociedade brasileira “que, na prática, autoriza, de forma 

velada, e, por vezes, explícita, a violência policial contra a juventude negra dos 

bairros populares, solapando os direitos previstos na legislação” (ALVES, 2017, p.7).  

 Infelizmente, o Estado brasileiro “resiste em reconhecer a sua 

responsabilidade e em permitir, quer no contexto da ditadura, quer no contexto 

democrático, o completo acesso a informações que possam esclarecer os crimes 

cometidos pelos órgãos oficiais de repressão [...]” (SANTOS, 2010, p. 148). O autor 

parece provocar o leitor, guiando para distintas reflexões, considerando que, “a 

estratégia da autoficção é mesmo a de paralisar, contaminar, conspurcar a ficção 

com a hibridização de seus procedimentos de atuação” (AZEVEDO, 2008, p.46). 

A ambiguidade é lançada. Aparentemente estamos numa ficção na qual o 

escritor utiliza de dados divulgados na mídia para confundir o leitor, além de costurar 

alguns dados de seu comportamento cotidiano com os do narrador-personagem, 

seus hábitos e gostos. Compreendemos que a autoficção não é constituída de 

certezas, o leitor torna-se responsável pela escolha de como proceder durante o ato 

da leitura. Cabe a recepção aceitar o pacto ambíguo ou não, contudo, muitos fatos 

na obra leva o leitor a notar pitadas do real na ficção. 

Diante do exposto, percebemos que depois da criação do neologismo na 

França por Doubrovsky, a autoficção tem sofrido diferentes transformações, criando 
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formas distintas, sendo constantemente reinventada. Não existe um formato único 

de autoficção, diante das diversas produções, o que temos são autoficções, com 

estilos variados. E quem legitima a existência da autoficção é o leitor, ou mesmo a 

crítica (que é um receptor qualificado) ao aceitar ou rejeitar o pacto oximórico.  

 

3.4. Essa gente e Caravanas  

 

Como salientamos anteriormente, o livro Essa gente dialoga com diversas 

canções do novo álbum de Chico Buarque: Caravanas. Com isso, torna-se de 

extrema valia analisar o paralelo entre o texto e algumas canções, considerando que 

a intertextualidade é uma marca da autoficção. Esse ponto é reforçado por  Faedrich 

(2014), que afirma que uma característica frequente da autoficção é a presença de 

distintas vozes no texto. 

 Em Essa gente, Chico Buarque dialoga com Shakespeare, H. 

Balthasar, entre outros. No entanto, além dessas vozes, um intertexto recorrente nos 

livros de autoficção como referencial é a menção às obras de autoria do próprio 

autor do texto. Por exemplo, em O filho eterno o ensaísta e escritor Gustavo Tezza 

cita suas obras anteriores atribuindo a autoria ao narrador do livro. Observa-se essa 

mesma estratégia em O divórcio, de Ricardo Lísias. 

Chico Buarque, por sua vez, em Essa gente faz citações explícitas e 

implícitas de suas canções, além de A caravana e Desaforos, que já foram 

mencionadas neste trabalho, o texto faz um jogo, uma alusão a outras faixas 

musicais.  

 Na canção Tua Cantiga, temos um amante sedutor que é seduzido e capaz 

de realizar qualquer ato por sua amada. Disposto a encontrá-la sempre que ela 

chamar, deixar filho e mulher para segui-la nos parece muito familiar, aparentemente 

nos deparamos com a canção de Rosane e Duarte, pois, como já apontamos, o 

narrador abandonou a mulher e o filho para ficar com ela.  

 

Tua Cantiga 
 
Quando te der saudade de mim 
Quando tua garganta apertar 
Basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar 
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Se o teu vigia se alvoroçar 
E estrada afora te conduzir 
Basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair 
  
Se as tuas noites não têm mais fim 
Se um desalmado te faz chorar 
Deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar 
  
Quando teu coração suplicar 
Ou quando teu capricho exigir 
Largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir 
  
Na nossa casa 
Serás rainha 
Serás cruel, talvez 
Vais fazer manha 
Me aperrear 
E eu, sempre mais feliz 
  
Silentemente 
Vou te deitar 
Na cama que arrumei 
Pisando em plumas toda manhã 
Eu te despertarei 
  
Quando te der saudade de mim 
Quando tua garganta apertar 
Basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar 
(BUARQUE, 2017) 
  

Mesmo depois de abandonar seu primeiro casamento para ficar com Rosane 

e ter sido trocado por outro, Duarte costuma ter diversos reencontros com sua ex-

mulher, revivendo momentos amorosos no quarto que compartilharam durante o 

tempo que moraram juntos. “Teremos muitas próximas vezes, pela vontade da 

Rosane, tantas quantas sua agenda permitir. Para facilitar as coisas, me presto a 

ficar de prontidão no seu apartamento” (BUARQUE, 2018, p.214). 

Um jogo de trocas de nome é comum entre Rosane e Duarte, mesmo durante 

os momentos íntimos, numa troca de conversa por telefone com a designer, Duarte 

liga utilizando o codinome Bia. 

  

Alô? Alô? Oi, Bia. Eu não estou te ouvindo. Bia? Alô? O sinal está fraco, 
Bia, deixa eu ir lá fora. Alô. Pronto, o que houve? Ah, de novo? Eu pensei 
que fosse coisa importante. Sei. Mas não vai dar para ficar falando, eu estou 
na casa dele. Sério, por que é que você cismou comigo? Ora, Duarte, o que 
não falta é mulher solteira e carente na praça. Qualquer uma, por que tem 
que ser eu? Tarada, eu? É você que na cama parece um chimpanzé, um 
bonobo. (BUARQUE, 2019, p.79) 
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Blues de Bia é o título de uma das faixas do álbum Caravanas de Chico 

Buarque, na canção o eu lírico afirma ter criado uma música para Bia, mas ela não 

quer ouvir. Em Essa gente, Rosane finge não escutar Bia, que seria o próprio 

Duarte, quando o narrador utiliza o codinome Bia numa ligação para conseguir falar 

com Rosane.  Ele realiza a promessa do eu lírico da canção que afirma que seria 

capaz até mesmo de virar mulher para conquistar o coração de sua amada. 

  

Blues Pra Bia 
 
Eu fiz este blues pra Bia 
Mas Bia não vem me ouvir 
Não vou censurar a bela 
É da natureza dela 
Viver solta por aí 
 
Compus doce melodia 
Pra ela se enternecer 
Rimei com melancolia 
Meu dia a dia sem Bia 
Mas Bia não quer saber 
  
Vai ver que nem imagina 
Que estou a me insinuar 
Talvez ela dê risada 
Talvez fique encabulada 
Talvez queira me avisar 
Que no coração de Bia 
Meninos não têm lugar 
Porém nada me amofina 
Até posso virar menina 
Pra ela me namorar 
(BUARQUE, 2017) 
 

O coração de Duarte é efêmero e a moça de seus sonhos, seria a holandesa 

Rebekka. O narrador recorre ao onírico para realizar suas ilusões com a musa 

inspiradora de seu novo romance. Existem vários pontos de ligação na obra com a 

música A moça do sonho, outra faixa do álbum Caravanas, observe: 

  

A Moça do Sonho  
 
Súbito me encantou 
A moça em contraluz 
Arrisquei perguntar: quem és? 
Mas fraquejou a voz 
Sem jeito eu lhe pegava as mãos 
Como quem desatasse um nó 
Soprei seu rosto sem pensar 
E o rosto se desfez em pó 
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Por encanto voltou 
Cantando a meia voz 
Súbito perguntei: quem és? 
Mas oscilou a luz 
Fugia devagar de mim 
E quando a segurei, gemeu 
O seu vestido se partiu 
E o rosto já não era o seu 
 
Há de haver algum lugar 
Um confuso casarão 
Onde os sonhos serão reais 
A vida não [...]  
(BUARQUE, 2017) 
  

No primeiro dia em que Duarte conheceu Rebekka, a face dela clareou a luz 

do luar “Assistindo àquela cena idílica, tenho a impressão que o casal se preparou a 

sério para fazer bonito no meu romance. Ainda mais agora com a cumplicidade do 

luar, que entra pela janela e ressalta as sardas no rosto da Rebekka” (BUARQUE, 

2019, p.82). Na canção A moça do sonho o eu lírico afirma: “Súbito me encantou/ A 

moça em contraluz”. 

Duarte sonha com Rebekka dormindo e acordado, imagina estar com ela, até 

mesmo, quando se encontra na presença de outras mulheres. 

  

Duarte deve ter sonhado com a Rebekka, porque ao entreabrir os olhos 
ainda pensou que fosse ela à sua direita na cama, quem sabe num motel da 
avenida Niemeyer. Repara em seguida nos seus cabelos tingidos de louro, 
e ao levantar de leve o lençol, dá com o corpo de uma mulher mais velha 
que ele. (BUARQUE, 2019, p.130-131) 

   

O narrador acordou e estava na cama com outra mulher, não com sua musa 

inspiradora, como esperava, tal como o eu lírico da canção, salienta: O seu vestido 

se partiu/ E o rosto já não era o seu”.  

Chico também faz alusões implícitas a canções mais antigas, como Anos 

dourados. “[...] éramos um casal recluso nos anos dourados do nosso breve 

casamento. Cantávamos a duas vozes no chuveiro, ouvíamos jazz na cama, víamos 

seriados na televisão, cozinhávamos [...]” (BUARQUE, 2019, p.21). 

Constatamos assim, uma referência a outras obras do autor, letras poéticas 

de músicas de Chico Buarque são mencionadas na prosa, como fenômeno 

autoficcional, auxiliador na confusão entre narrador-autor. 

Em verdade, para o leitor que aceite o convite de mergulhar no romance, 

Essa gente é um enigma repleto de novas descobertas a cada leitura.  
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3.5. A morte do autor 

 

A biografia de Chico Buarque escrita por Zappa inicia com um 

questionamento do artista: “Pode fingir que eu já morri?” (ZAPPA, 1999, p.7). 

O artista afirma que “fingindo de morto evitaria a incômoda situação de falar 

dele mesmo” (ZAPPA, 1999, p.7), entretanto, em Essa gente Chico Buarque, 

brincando com o hibridismo entre autobiografia e ficção, fica à vontade para relatar 

pitadas de sua vida mescladas com fantasia, valendo-se do pacto ambíguo. 

Muitos teóricos preconizaram a morte do autor, porém, a figura do autor tem 

ganhado cada vez mais destaque na literatura atual. Chico Buarque dá vida a seu 

duplo, o narrador Duarte, mas como criador, ele retira o direito de vida a seu outro 

eu, matando assim seu personagem, o autor Duarte. Desse modo, Chico Buarque 

pode evitar explicações e forjar um corte de ligação entre autor-narrador. 

Por outro lado, temos a alusão de que somente o gerador de uma vida tem o 

direito de retirá-la. A mãe de Duarte aparece como um anjo da morte, todas as vezes 

que o narrador acredita que vai morrer. Quando, supostamente, um avião entra em 

pane, ele afirma: “Desenganado, contemplo a aeromoça que me faz o sinal da cruz 

na testa e sussurro: mamãe” (BUARQUE, 2019, p.17). 

 Um segundo momento em que Duarte se encontra próximo da morte é 

quando é arrastado pelas águas na praia do Leblon e começa a se afogar. Duarte 

afirma que “Pensou que no momento final repassaria sua vida em retrospectiva, mas 

só o que lhe veio à lembrança foi uma foto preto e branco tirada na praia: ele de 

fralda no colo da mãe de maiô, a mulher mais linda do mundo” (BUARQUE, 2019, 

p.59). 

Por fim, Duarte é levado do plano terreno, ou ficcional, por um beijo de sua 

mãe.  

 

Não quero crer, mas é mesmo a minha mãe que se aproxima, me fitando 
com a cara muito séria, no claro intento de deitar comigo. Sentada na beira 
do sofá, ela abre os botões de pérola da sua blusa, me mostra os seios e os 
acaricia com lágrimas nos olhos. Depois levanta minha cabeça e com lábios 
gelados me beija a boca. Depois me faz o sinal da cruz. (BUARQUE, 2019, 
p.187) 

 

O beijo pode ser uma maneira carinhosa de demonstração de afeto, mas 

pode ser também um sinal de traição, tal como Judas fez com Jesus. 
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Chico Buarque dá vida ao autor na figura do narrador para retratar o Brasil de 

2016 a 2019, apresentar recortes intimistas,  sujeitos fragmentados, o alto índice de 

violência e o espaço no qual se sente traído por um povo que o trata como 

estrangeiro. Após retratar as questões que deseja, ele retira a vida de sua criação. 

 Mesmo após a morte do personagem, ele não perde a chance de fazer uma 

crítica bastante irônica, considerando que na autoficção o autor pode fabular a 

identidade que deseja ter: o narrador protagonista de Chico Buarque torna-se um 

mulato e critica a coisificação dos seres, o preconceito,  a desvalorização da vida e a 

apatia à  morte do outro, do diferente. Duarte é encontrado morto em estado 

deplorável, e “Assim que eles descem pela escada, alguém comenta que crioulo, 

quando não caga na entrada, caga na saída” (BUARQUE, 2019, p.59). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Meu caro amigo leitor,  

  

Quando iniciamos nosso trabalho de pesquisa constatamos que havia 

escassez de estudos acadêmicos sobre a obra Essa gente, de Chico Buarque, dado 

que o romance é relativamente recente. Tal desafio motivou-nos a nos debruçarmos 

sobre o livro para descobrirmos um texto fluido, que apresenta diversos aspectos da 

literatura contemporânea. Dentre eles, decidimos destacar a autoficção – narrativa 

ambígua com pitadas autobiográficas inseridas no universo ficcional, uma tendência 

que tem recebido cada vez mais ênfase nas artes da atualidade, o que justifica 

estudarmos sobre o tema. 

Envolvendo-nos na construção da autoficção, constatamos um jogo  ambíguo, 

que realiza uma duplicidade com as figuras de Chico Buarque e Manuel Duarte, no 

qual o próprio perfil vocálico idêntico entre os nomes leva o leitor a procurar pontos 

de ligação entre eles, sendo possível encontrá-los em seus gostos e hábitos 

cotidianos, bem como em fios condutores referentes aos amores de ambos.  

Entretanto, a autoficção ganha destaque pela construção de incertezas, por 

isso, existem pontos que destoam entre as figuras do autor e narrador. Entre eles, as 

menções sobre as imagens paternas e maternas. A autoficção é assim, dúbia, ela 

leva o leitor para um jogo complexo capaz de confundir e ludibriar.  

 A imprecisão é uma constante na sociedade atual, o sujeito contemporâneo 

tem-se tornado líquido, com identidades múltiplas, vivendo uma crise na 

impossibilidade de verdades absolutas.  Como afirma Ítalo Calvino (1990, p.138): 

“Quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinação, uma biblioteca, 

um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis”. 

Chico Buarque reordena-se em Duarte utilizando-se da liberdade da 

fabulação para criar ambiguidades em episódios que trazem coincidências e 

contrastes com acontecimentos de sua vida. Isso é comum na autoficção, que 

costuma trazer uma brincadeira de esconde-esconde, para desestabilizar a leitura. 

Ao folhear das páginas, nas diversas releituras, encontramos novos fios 

condutores referentes ao autor e narrador, que foram instigando cada vez mais a 

nossa pesquisa. Eventualmente, percebemos fragmentos de acontecimentos 
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recentes ocorridos no Brasil, que  expõem  uma sociedade complexa, em que a 

violência é naturalizada.  

Ao longo de nosso trabalho, constatamos que Chico Buarque retrata a 

subjetividade e o intimismo para tratar o político e social. Considerando que os 

sujeitos são inseridos em um contexto histórico, lidamos com a aproximação do 

tempo presente. Na narrativa é perceptível em cada início de seus pequenos 

capítulos a data em que o fato ocorreu. O tempo é apresentado num enredo que se 

passa -- com exceção  do capítulo no qual Duarte conhece sua primeira esposa--, no 

período de 2016 a 2019.  Igualmente, o espaço fica claro no livro, Duarte mora no 

Rio de Janeiro, especificamente no Leblon, mesmo local em que vive Chico 

Buarque. 

Claramente, as definições do espaço e tempo não ocorrem por acaso, o 

narrador já evidencia no primeiro capítulo a insatisfação com a política brasileira. O 

livro é escrito durante um período em que o Brasil teve em sua conjuntura uma 

presidente que sofreu um impeachment e um ex-presidente que foi preso, e o país 

caiu nas mãos de um governo com características conservadoras e ditatoriais. 

O livro Essa gente é repleto de enigmas, o próprio título da obra parece-nos 

uma incitação para levar o leitor ao questionamento, quem seria “essa gente”?  Essa 

gente pode ser esses sujeitos que o autor diz não mais reconhecer, esse povo que 

lhe torce o nariz, que lhe diz desaforos, que lhe causa desencanto.  Buarque, 

utilizando a voz de Duarte, aponta: “Mal sabe essa gente que nos últimos anos morei 

na avenida mais nobre do bairro com a bela Rosane, que também já virou outra [...]” 

(BUARQUE, 2019, p.20).  

Contudo, essa gente pode significar a gente humilde, os menos favorecidos 

que têm sofrido diversas mazelas, extremas violências, os travestis, as mulheres, os 

negros, pessoas que, trocando em miúdos, têm sido privadas de seus direitos 

humanos mais básicos.  Essa gente pode ser todos aqueles, que como Duarte, 

apenas observam inertes às mazelas que tomam conta de nosso país. 

Essa gente somos todos nós, sujeitos partidos, que na liquidez do 

contemporâneo, nos perdemos em nossos diversos “eus”; que em muitos momentos 

agem impulsivamente, que tantas outras vezes se sentem perdidas diante das 

aceleradas mudanças da atualidade. 

O romance utiliza da ambiguidade para provocar reflexões distintas, sem 

apontar soluções, ficando para o leitor o papel de tirar suas conclusões. A narrativa 
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em Essa gente conversa diretamente com seu receptor para promover ainda mais 

dubiedades e constatamos a presença da metaficção, um livro dentro do livro, nos 

remetendo à questão de o texto ter sido escrito por Duarte ou Buarque.  

Esse fato remete a um enigma, que desperta a atenção. Aparentemente, 

Duarte está finalizando o romance, “mas eis que chega a roda-viva e carrega o 

destino pra lá”3,  o corpo de Duarte é encontrado sem vida dentro do apartamento, e 

todos os arquivos de seu computador sumiram. Ao depararmos com esta cena, 

pensamos nos inúmeros arquivos que sumiram na época da ditadura militar (1964-

1985), os documentos produzidos pelos diversos órgãos de inteligência 

desapareceram, os acervos foram apagados de maneira suspeita. Quantas vidas 

foram ceifadas e até hoje os corpos continuam desaparecidos, quantos arquivos a 

comissão da verdade tentou desenterrar, mas se deparou com imensas dificuldades. 

E quantas vidas continuam sendo ceifadas, principalmente vidas negras, 

conforme Ezaquiela Scapini (2020) do jornal Brasil de fato, 86% dos mortos pela 

polícia no Estado do Rio de Janeiro eram negros. Duarte é mais um mulato 

encontrado morto por uma bala.  

A violência policial na periferia sempre me chamou muita atenção, na semana 

que estava fazendo as considerações finais referentes ao livro Essa gente, durante 

uma discussão sobre racismo na sala de aula, um aluno de 15 anos fez um 

depoimento, que encheu meus olhos de lágrimas “Tinha doze anos na primeira vez 

que fui abordado pela polícia, estava no percurso da escola para minha casa, 

caminhando sossegado, eles chegaram gritando, levantei meus braços, e 

em  silêncio, senti a dor das pancadas recebidas por mãos e cassetetes. Chegando 

em casa doía tudo, doía tudo, por dentro e por fora. Não entendia o que tinha 

acontecido, só muito depois compreendi a causa da agressão: minha cor”. Esse 

relato é frequente na realidade de muitos jovens do nosso país.  

Chico Buarque, como poeta fingidor, apresenta fatos repletos de ironia, que 

normalmente, não são passíveis de uma identificação imediata. As ligações entre o 

enredo da narrativa e algumas de suas canções, por exemplo, não são expostas 

explicitamente, mas descobrir essas alusões foi sem dúvida extremamente 

prazerosa e de grande valia para nossa pesquisa. 

                                                           
3 Trecho da canção roda viva, de Chico Buarque, lançada em 1967. 
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Dentre as possibilidades de estudos futuros que despertaram minha atenção, 

destaca-se a pesquisa sobre a possível falência da dominação masculina; o feminino 

na obra; um estudo referente à mãe de Duarte, como símbolo da pátria brasileira, 

que mesmo abandonando e traindo muitos de seus filhos, ainda é difícil odiá-la. 

Nada no romance está lançado por acaso, temos as mazelas sociais como 

pano de fundo para o intimismo ou o intimismo como pano de fundo para as mazelas 

sociais? Percebemos que as duas vertentes se completam. Essa gente usufrui do 

autoficcional para retratar o Brasil do agora, os problemas que o país tem 

enfrentado.  

Para Aristóteles “A arte imita a vida” para Oscar Wilde “A vida imita arte”. 

Acreditamos que ambas as citações se completam. Pretendemos, com nossa 

pesquisa, contribuir para a fortuna crítica da obra e de seu autor, e oferecer uma 

leitura sobre o conceito da autoficção  na literatura. 

 

A todo pessoal 

Adeus! 4 

 

  

                                                           
4 Trecho da canção Meu caro amigo, de Chico Buarque, lançada em 1976. 
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