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RESUMO 

A contemporaneidade tem demonstrado urgência no trato das 

questões que envolvem o sujeito pós-moderno. Nesse sentido, a 

corrente da literatura contemporânea acompanha esse processo, e 

tenta suprir essa realidade que muda constantemente. Assim, os 

gêneros têm sofrido inovações e modificações, a mescla real e ficção 

tem se apresentado de formas diferentes em algumas obras, o que 

favorece debates acerca de novas tendências, como a autoficção. No 

tocante à literatura do “eu”, a autoficção tem gerado, ainda, dúvidas 

entre seu conceito e sua classifição, por se tratar de uma modalidade 

que envolve características da autobiografia e da ficção. É nesse 

âmbito que esta pesquisa é desenvolvida: analisa duas obras, O 

irmão alemão (2014), de Chico Buarque, e Diário da queda (2011), de 

Michel Laub, que propiciam um debate entre a autoficção, a 

autobiografia autoficcional e o romance autobiográfico, com ênfase 

em investigar as características que possibilitam a autoficção e seus 

exemplos fronteiriços, assim como a formação do híbrido. A pesquisa 

se propõe a analisar as questões que envolvem tal temática utilizando 

como base as teorias de Serge Doubrovsky (autoficção), Phillipe 

Lejeune (autobiografia) e Manuel Alberca (autobiografia ficcional e 

romance autobiográfico. 

Palavras-chave: Irmão Alemão; Diário da queda; Autoficção; Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Contemporaneity has shown urgency in dealing with issues involving 

the postmodern subject. In this sense, the current of contemporary 

literature accompanies this process, and attempts to supply this 

constantly changing reality. Thus, genres have undergone innovations 

and modifications, the real blended with fiction has been presented in 

different ways in some works, which favors debates about new 

tendencies, such as autofiction. Regarding the literature of the "Me", 

the autofiction has still generated doubts between its concept and its 

classification, because it is a modality that involves characteristics of 

autobiography and fiction. It is in this context that this research is 

developed: it analyzes two works, O Irmão Alemão (2014), by Chico 

Buarque, and Diário da Queda (2011), by Michel Laub, which provide 

a debate between autofiction, autofictional autobiography and 

autobiographical romance, with an emphasis on the investigation of 

the characteristics that make possible the autofiction and its frontier 

examples, as well as the formation of the hybrid. The research 

proposes to analyze the issues that involve such a theme using as 

basis the theories of Serge Doubrovsky (autofiction), Phillipe Lejeune 

(autobiography) and Manuel Alberca (fictional autobiography and 

autobiographical novel). 

Keywords: Irmão Alemão; Diário da queda; Autofiction; Hybrid. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Quando iniciei meus estudos no doutorado, meu projeto de pesquisa 

contemplava outros caminhos que não percorriam a literatura brasileira 

contemporânea. Tratava-se de obras no tocante à literatura portuguesa 

contemporânea, sob o viés dos estudos que integram os intertextos bíblicos. 

Nessa etapa, minha intenção era de continuar nos estudos da literatura 

portuguesa contemporânea, uma vez que minha pesquisa no mestrado 

abarcou obra de Helder Macedo. Entretanto, meus passos necessitaram ser 

direcionados a outra pesquisa, e assim como em tantas ocasiões que 

passamos na vida acerca do “novo”, tomaram um rumo que, desde o início, 

soaram-me como um desafio.  

Iniciei um processo de novas leituras teóricas e literárias que 

compreendiam a literatura brasileira contemporânea. De início, fiz a escolha de 

um corpus de estudo que integrava somente a teoria da autobiografia ficcional. 

Mas, durante a leitura de um dos livros que faltava para integrar o corpus deste 

trabalho, O Irmão Alemão, minhas leituras foram ao encontro da autoficção. Ao 

adentrar esse campo teórico, vi o quanto o conceito é, ainda, polêmico e 

diversificou-se com o tempo, desde que surgiu na França, em 1977, cunhado 

por Serge Doubrovski, com seu romance Fils.  

As opiniões e estudos, iniciados na França e estendidos a outros países, 

caminharam e ainda caminham na tentativa de conceituar e classificar a 

autoficção. Durante esse tempo de pesquisa nesta pós-graduação, tenho lido 

estudos que apresentam o conceito de forma diversificada, assim como outros 

que analisam determinadas obras como autoficcionais sob abordagens e linhas 

de diferentes teóricos.  

Nesse sentido, observei uma questão que carece de estudos: a 

delimitação do conceito de autoficção entre outros conceitos que lhe são 

fronteiriços. Tive, inclusive, contato com alguns pesquisadores na linha dos 

estudos sobre a literatura do “eu” que já haviam realizado trabalhos sobre a 

autoficção, todavia, com o passar do tempo e novas análises, verificaram 

necessidade de reavaliarem suas pesquisas. Assim, observa-se que essa linha 

de estudos, acerca da autoficção, continua ainda em processo de 
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desenvolvimento e para tanto, a escolha teórica a ser definida para cada 

análise é fundamental para identificar consensos e contraposições. 

É nesse sentido que esta tese tem seu fundamento e seu objetivo: 

delimitar algumas características da autoficção como construção que abarca 

formas de escrituras do “eu”, ao verificar que o gênero está num entre-lugar, 

uma vez que tenta suprir uma realidade fragmentada. Os romances deste 

corpus apresentam uma linha reflexiva e introspectiva, por meio do delinear de 

seus enredos e da composição das personagens. A realidade é bastante 

descritiva, em que se aproxima o ficcional do real, por meio de imagens da 

urbe, da memória e das reflexões, inclusive, ideológicas que percorrem as 

inquietações do sujeito contemporâneo. Todavia, mais do que isso, a ficção é 

muitas vezes confundida com a realidade, sobretudo às características de vida 

das personagens.  

No tocante à obra de Chico Buarque, O Irmão Alemão, conferi estudos 

que abarcam a autoficção, uma vez que o mote principal do livro, a busca do 

narrador pelo seu irmão alemão, é fato ocorrido na vida do autor, além de 

outros recursos que embaralham realidade e ficção estarem presentes na 

narrativa.  

Já em Diário da queda, de Michel Laub, o narrador rememora episódios 

desde sua infância até a vida adulta, alguns dos quais são apresentados com 

semelhança direta em relação à vida do autor. Por esse motivo, verifiquei que 

esta obra é caracterizada como autoficção em alguns estudos e por algumas 

críticas no âmbito acadêmico e também no midiático. Entretanto, a obra carece 

de recursos que poderiam caracterizá-la como autoficção. Ela apresenta muitos 

elementos que a inserem na linha da autobiografia ficcional, e outros na linha 

do romance autobiográfico. Dessa forma, o que tenho observado é uma 

discussão ainda oscilante no trato da caracterização da autoficção, em relação 

a algumas obras que envolvem a literatura do “eu”. Nem toda escrita do “eu” 

que apresenta fatos semelhantes, até extremamente parecidos com a vida do 

autor, pode ser caraterizada como autoficção. De fato, há, por exemplo, 

algumas obras que apresentam elementos de diferentes linhas, autoficção, 

autobiografia ficcional e romance autobiográfico, as quais verifico como 

exemplos fronteiriços à primeira. Tampouco, podem ser caracterizadas como 

autoficção. 
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Se há muitas dissenções teóricas, conforme expliquei, é esperado que 

sejam encontrados estudos divergentes, na linha introspectiva, tendo como 

foco obras da literatura brasileira contemporânea. Para tanto, no tocante à 

autoficção, elegi a teoria de Serge Doubrovsky para sistematizar as 

características que abrangem o conceito, pois foi o teórico criador do termo e 

de sua conceituação. Outros teóricos caracterizam a autoficção com muitas 

semelhanças em relação a outras teorias, como a autobiografia ficcional e o 

romance autobiográfico. Há caraterísticas concomitantes que fazem parte, de 

uma maneira geral, da linha de estudos da literatura do “eu” como: a 

camuflagem do autor como personagem, a ambiguidade e o hibridismo, a 

escrita terapêutica, a memória. Entretanto, não são características que 

sustentam um determinado gênero, no âmbito das escritas do “eu”. É 

necessário especificar os conceitos teóricos, e discutir como são veiculados na 

narrativa ficcional.  

Nesse sentido, elegi as obras O Irmão Alemão, de Chico Buarque, e 

Diário da queda, de Michel Laub para apontar os conceitos e características da 

autoficção, e exemplos fronteiriços como a autobiografia ficcional e o romance 

autobiográfico.  Dessa forma, creio que o tema – definições sobre a autoficção, 

autobiografia ficcional e romance autobiográfico, por meio do estudo sobre as 

referidas obras – agrega estudos concomitantes à pós-modernidade, que é 

confirmada na literatura pelos diversos temas e formas, eternizando e dando 

nova feição às emoções humanas. Assim, entendo que os textos produzidos, 

como o corpus de minha pesquisa, corroboram para o aprofundamento das 

pesquisas e as diversas formas de abordar o mundo e a arte produzida 

vinculada a este conceito, assim como as pesquisas acerca dos conceitos de 

autoficção e autobiografia ficcional. No entanto, ao analisar Diário da queda, 

há evidências de que esse exemplo de autobiografia ficcional  mescla-se com 

outras características do romance autobiográfico. Há um hibridismo em sua 

construção. 

 Chico Buarque e Michel Laub pertencem à geração de escritores 

brasileiros de excelente produção literária, até o momento. A busca pela 

qualidade do texto é algo que é comum entre as obras que integram nossa 

pesquisa. As histórias são completamente diferentes, mas a temática urbana 

está presente em ambas. Outro aspecto comum é a narrativa introspectiva, 
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bastante descritiva, o que as aproxima da realidade da urbe com foco na 

estrutura e parte da construção da personagem. Há uma descrição e reflexão 

do indivíduo urbano, das classes baixa e média, envolto em questões 

subjetivas e pessoais, em meio ao caos da cidade. Todavia, são diferentes no 

tocante ao gênero, apresentando, assim, características distintas nas questões 

que envolvem a ficção e a realidade. 

Em O Irmão Alemão, Chico Buarque cria uma narrativa na qual 

embaralha ficção e realidade, ao contar a história do narrador em primeira 

pessoa, Francisco de Holander, sobre a busca de seu irmão alemão, Sergio 

Günther. Muitos aspectos da vida do autor estão muito bem misturados à 

ficção, para os quais o autor lança mão de elementos extratextuais, como 

documentos reais de sua família, que integram a narrativa, assim como fatos 

ocorridos em sua juventude, que são notórios pelos que conhecem sua 

biografia. Mais do que isso, o narrador, assim como a personagem de seu pai, 

Sergio de Holander, e a personagem de seu irmão alemão, além dos nomes 

praticamente iguais à realidade de vida do autor, são descritos à extrema 

semelhança com a realidade: o pai e o irmão de Chico Buarque. 

De maneira diferente, o olhar voltado a si mesmo está presente em 

Diário da queda (2011), em que o autor mescla informações de sua vida 

pessoal com elementos da ficção. No desvendar da narrativa fragmentada, em 

primeira pessoa, a personagem vai ganhando rumos, traçando caminhos que 

resultam na busca de sua identidade, por meio de relatos memorialísticos em 

que a violência é retratada numa brincadeira maldosa da infância, assim como 

as marcas que o Holocausto deixou na família do protagonista e nele próprio.  

Assim, a leitura das obras eleitas para a análise suscitou o interesse de 

levantar bibliografias importantes e prestigiadas no meio acadêmico, que 

seguem, como base, a linha dos estudos sobre a autoficção e a autobiografia 

ficcional. 

Para tanto, utilizei a abordagem de Serge Doubrovsky para a teoria 

autoficcional.  Alguns teóricos, como Vincent Colonna, são mencionados para 

exemplificar as diferentes abordagens da mesma linha teórica. Na mesma 

teoria, ainda mencionarei outros estudos no âmbito da crítica teórica brasileira. 

As teoria de Philippe Lejeune é utilizada para explicar os pactos – 

autobiográfico, romanesco, fantasmático e oximórico – que são condições 
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essenciais para a autoficção. Para a autobiografia ficcional, escolhi Manuel 

Alberca, uma vez que esse teórico tem estudo sobre a delimitação entre 

autoficção, autobiografia ficcional e romance autobiográfico.  

Tomando as constatações acima referidas como ponto de partida para 

uma compreensão mais aprofundada  da obra ficcional da literatura brasileira 

contemporânea, nas linhas teóricas escolhidas, é importante salientar que os 

autores estão inseridos numa época em que os conceitos estéticos, literários e 

artísticos apontam novas veredas no que tange à contemporaneidade. 

Surgem, assim, escritores empenhados em deixar sua marca pessoal, 

independentemente do gênero no qual incursionam. 

Ao estabelecer as diferenciações, mas também conexões entre esses 

autores e suas criações literárias, percebe-se a capacidade de reapropriação 

de um novo espaço de expressão cultural, criado com base nas 

transformações do sujeito também híbrido, constituinte da urbe e das relações 

coletivas e também individuais. 

Essas peculiaridades fazem desses autores e suas obras escolhidas 

para minha pesquisa, certamente, inovadores na literatura brasileira 

contemporânea, e ainda não suficientemente investigados na perspectiva dos 

exemplos fronteiriços a autoficção, assim como ao gênero híbrido, em nível de 

doutoramento.  

Portanto, este trabalho consiste em uma pesquisa que privilegia a 

análise de dois romances da literatura brasileira contemporânea, com ênfase 

em aspectos que os inserem em gêneros diferentes. Contudo, ressalto a 

discussão sobre o gênero, uma vez que estamos em tempos de 

transformações: a literatura contemporânea, com a expansão da literatura do 

“eu”, direciona as novas propostas estéticas, uma vez que o gênero é 

construído de maneira que tenta suprir uma realidade fragmentada. A 

tendência da produção literária tem sido voltada para histórias em que o sujeito 

representado é fragmentado e está à deriva, sempre em busca de respostas. 

Assim, a construção que representa tal história caminha para um estilo também 

fragmentado, muitas vezes misto, como uma tentativa de suprir aquilo que o 

gênero, antes delimitado em suas características peculiares, já não mais 

consegue preencher de maneira única e absoluta a obra. O gênero também 

tem se tornado híbrido. No exemplo das obras literárias que compõem o corpus 
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desta tese, discuto a respeito do entre-lugar em que o gênero se encontra 

atualmente, ao verificar a dimensão literária, movida também por outros 

autores, que caminha nesta sintonia. 

O primeiro capítulo discorre sobre a teoria autoficcional, por meio do 

exame de concepções de Serge Doubrovsky, Vincent Colonna e Philippe 

Lejeune. Outros teóricos e estudiosos brasileiros serão mencionados nesta 

parte, assim como no restante da pesquisa. No segundo capítulo, encontra-se 

a análise de O Irmão Alemão, na qual são apresentados aspectos da obra que 

a caracterizam como autoficção, assim como explicarei os elementos que 

constituem a obra: a urbe, a memória, a ditadura. O terceiro capítulo retorna às 

teorias, com a autobiografia ficcional, o romance autobiográfico e híbrido, cuja 

discussão explica as concepções de Manuel Alberca, assim como retorna 

também à teoria da autobiografia, de Philippe Lejeune. Neste mesmo capítulo, 

antes das considerações finais, há a análise de Diário da queda, no enfoque da 

autobiografia ficcional, o romance autobiográfico e sobre as características 

híbridas, e assim são apontadas e verificadas particularidades sobre as duas 

obras, conforme análise de O Irmão Alemão, apresentada no segundo capítulo. 

  

 Por fim, é importante ressaltar que, no percurso a ser trilhado, não me 

proponho apenas retomar linhas teóricas para criar esquemas fechados, o que 

acarretaria, eventualmente, o risco de reduzir os textos literários apenas a 

exemplos. Dessa forma, o objetivo de examinar tais concepções teóricas é 

tomado enquanto fundamentação de extrema importância para uma concepção 

mais rica e mais útil de uma realidade primeira, a saber, o texto literário. 

Espera-se trilhar com liberdade de análises os caminhos a serem construídos, 

em conformidade com o caráter da escrita dos autores deste corpus, e assim 

como é a liberdade oferecida pela literatura. 
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I. AUTOFICÇÃO: ENTRE AUTOBIOGRAFIA E FICÇÃO 
 

1.1 Subjetividade em foco na literatura brasileira contemporânea: um 
advento para a escrita autorreferencial 

 

Já disse Antonio Candido, em Conferência Anual da SBPC, em 1972, 

que a literatura tem como principal função humanizar, pois tem a capacidade 

de confirmar a humanidade do homem. Ele explica que a ideia de função 

provoca não somente “certa inclinação para o lado do valor, mas para o lado da 

pessoa: no caso, o escritor (que produz a obra) e o leitor, coletivamente o 

público (que recebe o seu impacto)”.  Mais ainda: 

Na medida em que nos interessa também como experiência 
humana, não apenas como produção de obras consideradas 
projeções, ou melhor, transformações de modelos profundos, a 
literatura desperta inevitavelmente o interesse pelos elementos 
contextuais. Tanto quanto a estrutura, eles nos dizem de perto 
porque somos levados a eles pela preocupação com a nossa 
identidade e o nosso destino [...] (CANDIDO, 1972, p. 803) 

 

Em vista disso, pensamos num primeiro momento, acerca de uma 

função psicológica inerente ao leitor, que procura na arte literária algo que, 

além do prazer da leitura, lhe proporcione uma experiência consigo mesmo. 

Candido menciona que a produção e fruição da literatura se baseiam numa 

espécie de necessidade universal de ficção e fantasia, que acaba por ser 

extensiva ao homem, ao lado da satisfação das necessidades mais 

elementares. Sim, a literatura é uma das pontes que a arte oferece ao sujeito 

para se descobrir, no mundo, na sociedade, e em si próprio, sendo uma das 

modalidades de arte mais ricas em aproximar a realidade do homem à fantasia. 

Por oferecer uma pluralidade de sentimentos ao homem, a literatura é 

arte que nos reaproxima de nós mesmos ao mesmo tempo em que nos 

aproxima do outro. Não há como nos encontrarmos em nós se não nos virmos 

também por meio do outro. Somos imaginados pelo outro, mas, sobretudo, 

somos nós mesmos, pois nem sempre somos da maneira que o outro nos 
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imagina. Todavia, somos quem somos porque o outro se faz presente a todo 

instante. O outro faz parte da composição do nosso “eu”; sem ele não podemos 

nos identificar, pois não temos uma referência. A esse respeito, Todorov (1983) 

explica: “Descobrir os outros em si mesmo, é perceber que não se é uma 

substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si 

mesmo- o eu é um outro”. (TODOROV, 1983, p. 3) 

Há uma imensa relação desse pensamento com a capacidade que a 

literatura tem de nos identificar como indivíduos. Podemos imaginar o outro por 

meio das histórias que a obra literária nos oferece, além de nos situarmos no 

mundo - geográfico, espacial, territorial, mas também interno e subjetivo, que 

todos possuímos – assim como o escritor tem a mesma oportunidade de 

construção de si mesmo, enquanto a recepção de sua obra e a descoberta de 

novos “eus”, que a escrita lhe oferece.  

Cristóvão Tezza também explica sobre a identificação do “eu” submetida 

ao outro: “Cada um de nós, daqui onde está, tem sempre apenas um horizonte; 

estamos na fronteira do mundo em que vivemos – e só o outro pode nos dar 

um ambiente, completar o que desgraçadamente falta ao nosso próprio olhar” 

(TEZZA apud BRAIT, 1995, p. 211). A citação de Tezza nos faz viajar pela 

instigante aventura de descobrir o que a literatura pode nos oferecer. O “outro”, 

conforme ele afirma quando relaciona tal pensamento ao conceito de exotopia1, 

cunhado por Bakhtin, trata-se do autor, com suas personagens, seu enredo, 

seu romance. São esses os alicerces da reflexão e da descoberta de novos 

mundos interiores para os quais a obra literária é capaz de nos conduzir. Ao 

constatarmos tais caminhos, retornamos à fonte humanizadora da sociedade, 

                                                           
1
 Bakhtin desenvolve o conceito de exotopia concomitante ao de dialogismo. Trata-se de um 

excedente do saber, da visão acerca de si, por meio do outro. Tezza discorre à respeito que a 
exotopia é como o fato de que só um outro pode nos dar acabamento, assim como só nós 
podemos dar acabamento a um outro: “Pelo princípio da exotopia, eu só posso me imaginar, 
por inteiro, sob o olhar do outro; pelo princípio dialógico, que, em certo sentido, decorre da 
exotopia, a minha palavra está inexoravelmente contaminada do olhar de fora, do outro que lhe 
dá sentido e acabamento. Em suma, no universo bakhtiniano nenhuma voz, jamais, fala 
sozinha. E não fala sozinha não porque estamos, vamos dizer, mecanicamente influenciados 
pelos outros - eles lá, nós aqui, instâncias isoladas e isoláveis - mas porque a natureza da 
linguagem é inelutavelmente dupla” (TEZZA apud BRAIT, 1995, p. 212). 
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como citou Candido (1972, p. 806): “humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver”.  

Entendemos que a literatura convida à alteridade, à compreensão de 

afinidade de ideias e de reações que os seres humanos podem ter ao 

adentrarem no universo de um romance. É como se o indivíduo fosse 

convocado a se tornar um outro em seu encontro com o texto, fosse convidado 

a continuar o pensamento através da ressonância da narrativa, e atravessado 

por componentes subjetivos e textuais que ressoam em um campo de batalha 

na produção do entendimento e do acolhimento da obra. Nesse sentido, a 

ficção encontra abrigo enquanto ajuda a desenvolver novos olhares ao mundo 

que nos cerca. 

Da mesma forma, Foster (1974) menciona que um dos lados da 

natureza humana é expresso, no decorrer da história, por meio das ações e da 

existência espiritual do indivíduo. Mas seu lado romanesco inclui paixões 

genuínas, como alegrias, tristezas, meditações e sonhos, muitas vezes 

impedidos de serem expostos pela vergonha e polidez peculiares à aura 

humana. E a capacidade de romper com tal limitação e expressar esse lado da 

natureza humana é uma das principais funções do romance. 

Nesse sentido, a corrente da produção literária acompanha o trato da 

natureza humana, globalizada em tempos pós-modernos. Vivemos num tempo 

em que as questões que envolvem o sujeito, que pertence à sociedade pós-

moderna, visam o direcionamento das características em que a literatura se 

insere. Há uma urgência que tenta dar conta da amplitude em que a 

contemporaneidade se encontra, ou seja, a literatura vem apresentando novos 

contornos para tentar suprir tais questões. 

Dentro da teoria social, Hall (2015) discorre a respeito da crise da 

identidade, vista como parte de um processo de mudança do sujeito moderno 

para a modernidade tardia, verificada sob o argumento:  

 

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 
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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 ao mundo social. (HALL, p. 
9, 2015) 

  

Hall explica que tal crise de identidade acompanha as transformações 

históricas e sociais, sendo resultada na perda do “sentido de si”, chamada de 

deslocamento ou descentralização do sujeito. Há um duplo deslocamento: um 

oriundo de questões que verificam o indivíduo em seu lugar social e cultural no 

mundo, e outro o lugar de si mesmo. Para o autor, a identidade do sujeito pós-

moderno está sempre em transição, uma vez que qualquer concepção 

essencialista ou fixa de identidade já não suporta mais a constante 

transformação em que o indivíduo está inserido. A globalização foi responsável 

pelo caráter de mudança da sociedade pós-moderna, assim como se tornou o 

divisor entre as sociedades tradicionais e modernas. Ao citar Marx, Hall explica 

que as representações e concepções obsoletas acabam por ser dissolvidas, ao 

mesmo passo que as relações recém-formadas envelhecem antes mesmo de 

ossificarem, ou seja, tudo que é sólido se desmancha no ar. Da mesma forma, 

Hall, ao citar Ernest Laclau, comenta que a sociedade moderna não apresenta 

um centro, um eixo, mas é constantemente descentrada, deslocada por forças 

fora de si mesmas.  

O sujeito moderno acaba por descentrar-se das ideias, tendo em vista 

influência dos pensamentos e teorias muito difundidos na história, 

representados por Marx, Freud, Lacan e Foucault. Concepções em que a 

política, a sexualidade, a interação com o outro e o poder disciplinar acabaram 

por oportunizar efeitos desestabilizadores, ao resultarem “nas identidades 

abertas, contraditórias, inacabadas e fragmentadas, do sujeito pós-moderno”, 

conforme explica Hall (2015, p. 28). 

Hall afirma, ainda, que o hibridismo é uma das características das 

sociedades em que a cultura e a etnia não se fundamentam numa única 

concepção, conforme ocorreu no passado, mas sim dão vazão à diversidade. 

Ele cita o exemplo do romance polêmico Versos satânicos (1988), de Salman 

Rushdie, que envolve questões sobre migração e islamismo, em que o próprio 
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autor comenta, em defesa de sua obra, quando sofreu enorme rejeição de 

fundamentalistas iranianos:  

 

Aquelas pessoas que se opõem violentamente ao romance, 
hoje, são de opinião de que a mistura entre diferentes culturas 
inevitavelmente enfraquecerá e destruirá sua própria cultura. 
Sou de opinião oposta. O livro Versos satânicos celebra o 
hibridismo, a impureza, a mistura, a transformação, que vêm de 
novas e inesperadas combinações de seres humanos, culturas, 
ideias, políticas, filmes músicas. O livro alegra-se com os 
cruzamentos e teme o absolutismo do Puro. Mélange, 
“mistura”, um pouco disse e um pouco daquilo, é dessa forma 
que o novo entra no mundo. É a grande possibilidade que a 
migração de massa dá ao mundo, e eu tenho tentado abraçá-
la. O livro Versos satânicos é a favor da mudança-por-fusão, da 
mudança-por-reunião. É uma canção de amor para nossos 
“eus” cruzados. (RUSHDIE, 1991, p. 394, apud HALL, 2015, p. 
53). 

 

As ideias de Stuart Hall apresentam concepções em que a identidade do 

sujeito pós-moderno entrou em crise. Uma crise de constante indagação de si 

mesmo frente ao mundo que o cerca.  

No mesmo caminho, a literatura contemporânea vem acompanhando as 

mesmas indagações. Schøllhammer (2011) discute o momento em que a ficção 

brasileira contemporânea passa por tais questões. Já no questionamento sobre 

o significado do termo “contemporâneo”, o teórico cita a ideia de Barthes, 

explicitada pelo filósofo italiano Giorgio Agamben:  

“O contemporâneo é o intempestivo”, diz Barthes, o que 
significa que o verdadeiro contemporâneo não é aquele que se 
identifica com seu tempo, ou que com ele se sintoniza 
plenamente. O contemporâneo é aquele que, graças a uma 
diferença, uma defasagem ou um anacronismo, é incapaz de 
captar seu tempo e enxergá-lo. Por não se identificar, por 
sentir-se em desconexão com o presente, cria um ângulo do 
qual é possível expressá-lo. Assim, a literatura contemporânea 
não será aquela que representa a atualidade, a não ser por 
uma inadequação, uma estranheza histórica que a faz perceber 
as zonas marginais e obscuras do presente, que se afastam de 
sua lógica. Ser contemporâneo, segundo esse raciocínio, é ser 
capaz de se orientar no escuro e, a partir daí, ter coragem de 
reconhecer e de se comprometer com um presente com o qual 
não é possível coincidir. (Schøllhammer, 2011, p. 9-10). 
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O discurso de Schøllhammer expressa uma inquietação que caracteriza 

o contemporâneo. É nessa corrente de inquietude que a urgência se revela. As 

ideias de Hall e Schøllhamer estão em sintonia quando expressam a 

contemporaneidade, pois ambos teóricos discutem a rápida metamorfose do 

contemporâneo, a urgência dos tempos atuais. Antes mesmo de se 

solidificarem, as novas tendências que surgem já se modificam, uma vez que o 

presente não dá conta de si mesmo, o que oportuniza a mudança constante.  

Schøllhammer discute que o papel do escritor contemporâneo é 

envolvido pela história atual e descontínua, estando na contramão das 

tendências afirmativas, já que o contemporâneo se faz intempestivo. Ao 

explicar sobre a urgência dos tempos atuais, cita as palavras de Marcelino 

Freire, que traduzem o sentimento que envolve o escritor, neste tempo de 

inconstâncias: “De fato, escrevo curto, e sobretudo, grosso. Escrevo com 

urgência. Escrevo para me vingar. E essa vingança tem pressa. Não tenho 

tempo para nhe-nhen-nhens. Quero logo dizer o que quero e ir embora. (Freire, 

2008a, apud Schøllhammer, 2011, p. 10)”.  

A esse respeito, a urgência da contemporaneidade resulta forte no 

imediatismo da produção literária brasileira, uma vez que os questionamentos 

do sujeito contemporâneo abrem caminhos para a expressão de um realismo 

muito presente nas obras literárias atuais: 

Nesse sentido, podemos entender que a urgência é a 
expressão sensível da dificuldade de lidar com o mais próximo 
e anual, ou seja, a sensação, que atravessa alguns escritores, 
de ser anacrônico em relação ao presente, passando a aceitar 
que sua “realidade” mais real só poderá ser refletida na 
margem e nunca enxergada de frente ou capturada 
diretamente. Daí perceberam na literatura um caminho para se 
relacionar e interagir com o mundo nessa temporalidade de 
difícil captura. Uma das sugestões dessa exposição é a de que 
exista uma demanda de realismo na produção brasileira hoje 
que deve ser entendida a partir de uma consciência dessa 
dificuldade. Essa demanda não se expressa apenas no retorno 
às formas de realismo já conhecidas, mas é perceptível na 
maneira de lidar com a memória histórica e a realidade pessoal 
e coletiva. (SCHØLLHAMMER, 2011, p. 11) 
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Nesse ponto, é aberto um caminho para a discussão sobre a eficiência 

da estilística da literatura brasileira atual, como uma tendência mercadológica, 

em que os autores buscam por uma solidificação. Schøllhammer explica que 

há a preocupação, em vários escritores da geração mais recente, em tornar-se 

a “ficção do momento”. Há alguns caminhos que são trilhados por alguns 

autores, como os recursos tecnológicos em que a literatura fica disponível, que 

vai ao encontro da facilidade que o meio midiático oferece atualmente, para a 

divulgação de textos literários, como os blogs, por exemplo. Assim como a 

emergência de escritores por meio de pequenas editoras, conforme o 

barateamento dos custos do mercado impresso. Todavia, tal urgência 

repercute diretamente sobre as formas e os gêneros literários.  

As estruturas complexas, fragmentadas, assim como o hibridismo entre 

a escrita literária e não literária abre discussão acerca da estilística, assim 

como a evidencia as novas propostas estéticas. Além de Chico Buarque e 

Michel Laub, escritores que analiso neste estudo, há outros que se encontram, 

atualmente, nesse sentido, em sintonia com ambos. Ricardo Lísias, Tatiana 

Salem Levy, Silvano Santiago, estão nas produções em que utiliza-se a 

autoficção; Marcelino Freire, Luiz Ruffato, Marçal de Aquino, Férrez, Joca 

Reiners Terron são escritores que se valem da literatura marginal, assim como 

a essência da urbe; Conceição Evaristo, Clara Averbuck presentes na esteira 

da dimensão emotiva e ao mesmo tempo social, em que personagens dão 

vozes à representação de gêneros e etnias, no campo social. Sérgio S’Antanna 

e Bernardo Carvalho caminham na mesma direção que Chico Buarque e 

Michel Laub, enquanto a construção das personagens, caracterizadas por uma 

certa desconexão e dessubjetivação, resultam na perda de determinação e no 

profundo questionamento existencial. 

Esses escritores são exemplos, dentre outros, da urgência que 

Marcelino Freire mencionou. Observa-se que nas produções desses autores há 

a incidência de duas vertentes: o realismo reinventado, na perspectiva da 

problematização das indagações em tempos de conflitos social e cultural, e a 

consciência subjetiva frente aos problemas do cotidiano, também psicossociais, 
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com elementos da autobiografia, oportunizando a representação do sujeito 

fragmentado.  

A respeito dessa discussão, comenta Schøllhammer: 

 

De um lado, haveria a brutalidade do realismo marginal, que 
assume seu desgarramento contemporâneo, e de outro, a 
graça dos universos íntimos e sensíveis, que apostam na 
procura da epifania e na pequena história inspirada pelo mais 
dia, menos dia de cada um. Contudo, essa parece ser ainda 
uma divisão redutora, uma reminiscência da divisão tradicional 
que opunha a ficção “neonaturalista” à “psicológica” e 
“existencial”. A literatura que hoje trata dos problemas sociais 
não exclui da dimensão pessoal e íntima, privilegiando apenas 
a realidade exterior, o escritor que opta por ressaltar a 
experiência subjetiva não ignora a turbulência do contexto 
social e histórico. (SCHØLLHAMMER, 2011, p; 15-16). 

 

De qualquer forma, estamos em tempos que o realismo urge. A 

contemporaneidade resulta na necessidade do realismo dar feição às formas 

difundidas à mídia, como o meio jornalístico, programas diversos, reality shows, 

entre outros. Nesse sentido, a literatura não se apresenta muito diferente. 

Schøllhammer (2011, p. 57) comenta que a preocupação do escritor 

contemporâneo está em como recriar o realismo, ou seja “como falar sobre a 

literatura brasileira quando todos o fazem, e principalmente, como fazê-lo de 

forma diferente, de modo que a linguagem literária faça uma diferença.” 

Nesse sentido, a realidade e a ficção são os elementos que vem sendo 

utilizados de maneira conjunta, ou seja, a mescla entre a ficção e a realidade 

vem ganhando forças no campo literário. Há, também, uma crescente do 

sujeito na esfera íntima da narrativa, em que a construção dos enredos 

caminha para a centralização do “eu”. Em pesquisa divulgada pela Folha de 

São Paulo, o caderno Ilustríssima (2014) ouviu críticos e acadêmicos na 

tentativa de realizar uma espécie de apanhado do panorama da literatura 

brasileira, do mesmo ano. Sobre essa pesquisa, o jornalista Marco Rodrigo 

Almeida discorre a respeito das divergentes opiniões acerca do seu resultado. 

Os escritores Ricardo Lísias, Luiz Ruffato, Marçal de Aquino e Joca Reiners 

Terron também são mencionados. 
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 Almeida observa que para quase todos os estudiosos referidos, os 

romances dos últimos anos apresentam enredos direcionados ao “eu”, quase 

sempre narrados em primeira pessoa, explicitamente à vida do autor. Ele 

explica que o termo autoficção foi destacado por resultado da preponderância 

da escrita focada na confissão de experiências pessoais. O termo foi utilizado 

para classificar diversas obras da literatura brasileira contemporânea, como O 

filho eterno, de Cristóvão Tezza, Divórcio, de Ricardo Lísias, entre outras. 

Todavia, o termo tem causado muita discussão entre os estudiosos, teóricos e 

escritores, por se tratar de uma literatura que mescla a ficção e o real, e por 

haver uma indeterminação quanto à classificação do termo: o que realmente 

seria a autoficção? Almeida menciona que as questões teóricas tiveram início 

na França, onde o termo foi cunhado por Serge Doubrovsky, em 1977, e desde 

então vem causando ainda indefinições, das quais abordaremos mais adiante. 

 De acordo às ideias de Hall e Schøllhammer, ao observar o caminho que 

vem sendo percorrido pela atual literatura brasileira, a produção que, da 

mesma forma, vem surgindo nos últimos anos acompanha as mudanças que a 

arte, de uma forma geral, vem sofrendo pela globalização, ao seguir a corrente 

da era pós-moderna, que resulta no intempestivo contemporâneo. No que 

tange à literatura no Brasil, um novo cenário foi reconfigurado: as feiras 

literárias, o mercado das traduções, a literatura propagada por meio do mass 

media, como os já citados blogs e sites, ou ainda a cinematografia, acabam por 

resultar numa cultura que aproximou a sociedade ao meio literário, de um país 

que apresenta, ainda, um público limitado de leitores. 

 Acerca das opiniões dos entrevistados pela Folha de São Paulo, Manuel 

da Costa Pinto, crítico da Folha de São Paulo, explica que a ausência de um 

sentido político, em parte significativa da prosa brasileira, resulta na 

ascendência da subjetividade. Ele explica que os moldes do conto urbano dos 

anos de 1960 e 1970 ganharam novos contornos ao apresentarem, atualmente, 

desvios individuais, como também os romances, com narrativas curtas, de 

estrutura elíptica, como é o caso de autores como Luiz Ruffato, Marçal de 

Aquino, Joca Reiners Terron, entre outros. 



24 

 

 

 Luís Augusto Fischer, professor de literatura da UFRGS, recorre a uma 

explicação sociológica, embora de opinião particular: atualmente há poucos 

escritores que lidaram com obstáculos realmente “duros” em suas trajetórias, o 

que resulta na quase escassez de temas voltados para a mobilidade social, no 

que tange a produção literária da geração mais jovem, que vem ocupando 

largo espaço de ponta na literatura brasileira: “as narrativas ancoradas não nos 

fatos externos, mas na condição testemunhal podem representar ainda uma 

forma de fugir ao isolamento estrutural do escritor num país escasso de 

leitores”. Fischer afirma que as exceções são raras, como o “mosaico ao 

mesmo tempo experimental e realista, de Luiz Ruffato, e o realismo minuncioso 

e antiépico, de Rubens Figueiredo”.  

 Luiz Costa Lima, professor emérito da PUC-RJ, menciona que a falta de 

questões políticas recorrentes na literatura atual não a rebaixam na temática 

social, pois a relevância está nas dimensões humanas, identificadas, por ele, 

em algumas obras, como as de exemplo de Milton Hatoum, Nuno Ramos e 

Geraldo Figueiredo Ferreira. No mesmo caminho, Luiz Brás, escritor e crítico, 

explica que a literatura brasileira corria o risco de definhar após o esgotamento 

da hegemonia modernista, mas foi salva pela linha subjetiva de qualidade, e de 

conteúdo de expressão transparente com a verdade. Ele explica que na ficção 

os jogos metalinguísticos recuaram em favor da representação realista.  

 Se as opiniões dos críticos resultam na concordância da alta 

subjetividade que tem sido expressa na literatura brasileira contemporânea, em 

que há um domínio do texto autorreferencial; entretanto, as divergências 

iniciam-se com o debate acerca da configuração dessa produção, ou boa parte 

dela, enquanto autoficção.  

Costa Lima classifica o termo como um equívoco: “Supõe que a ficção – 

como consolidação verbal de um relato fictício – seja isenta de traços 

biográficos ou extraídos da realidade”. Na mesma linha posiciona-se Alcir 

Pécora, professor de Teoria Literária, da Unicamp, “o que tenho lido na esfera 

do que se nomeia com autoficção está bem mais próximo da falsificação da 

experiência e da história como espetáculo vulgar”.  
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Em contraponto, está Luciana Hidalgo, jornalista e Doutora em Literatura 

Comparada (UFRJ), para quem o importante na autoficção é o “eu”, que foi 

muito reprimido na história, e pode, enfim, se revelar e se assumir sem 

repressão. Ela menciona que a qualidade não necessariamente estaria 

presente em todas as obras classificadas como autoficcionais, mas há 

narrativas ótimas e altamente centradas nas vivências íntimas de seus autores. 

Luiz Brás também compartilha dessa visão ao avaliar que o apreço, às vezes 

ingênuo pela verdade, salvou a literatura brasileira da falência. Paulo Roberto 

Tonani do Patrocínio, professor de Literatura Brasileira, da PUC-RJ, defende 

também a autoficção como traço da literatura atual, e menciona que o exemplo 

de maior êxito é Divórcio, de Ricardo Lísias. 

Referi essa discussão acerca da subjetividade vista como mecanismo 

recorrente na literatura brasileira como um motivo desencadeador para 

discussões, e opiniões divergentes, em torno do termo autoficção, ainda 

polêmico. Todavia, é importante salientar que tal pesquisa foi apresentada pela 

Folha de São Paulo em 2014.  Desde então, alguns dos novos romances que 

foram lançados, apresentam, de forma mais intensa, os traços da narrativa 

autoficcional, como em O Irmão Alemão, de Chico Buarque, que é um dos 

objetos de análise desta tese. Ainda, a importância da discussão que cerca a 

autoficção, assim como o discurso que envolve a autobiografia ficcional, é 

verificar o “embaralhar” da ficção e realidade, como fator que exprime o 

contemporâneo. 

Se a discussão do lado brasileiro é ainda recorrente ao que se refere à 

produção autoficcional, é por resultar de ecos advindos do outro lado do 

hemisfério, nascidos na França e iniciados pelos teóricos Serge Doubrovsky e 

Philippe Lejeune. Adiante, verificaremos as teorias e opiniões dos estudiosos 

franceses, assim como breve levantamento sobre estudos realizados por 

pesquisadores brasileiros sobre a narrativa autoficcional. 

1.2 Conceitos e fronteiras 
 

Há tempos que se estendem discussões em torno das fronteiras entre o 

real e o ficcional na literatura. Estratégias utilizadas por diversos autores para 
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caracterizar a obra ou oferecer um jogo diferencial ao leitor motivam os debates 

do meio acadêmico e os interessados nos desdobramentos do universo 

literário. As teorias que envolvem tais temas, de forma geral, resultam na 

explicação de que a ficção será sempre elemento que representa a narrativa 

imaginária, a irrealidade, mesmo se disfarçada com artifícios que se confundem 

com a realidade.  

A biografia e a autobiografia2 são gêneros que caracterizam as obras 

que decorrem de dados reais, da vida de uma determinada pessoa. Todavia, a 

estratégia de mesclar dados da realidade expressados por uma personagem 

romanceada tem permeado o conteúdo de diversas obras da 

contemporaneidade. A princípio, nos inspiramos no termo autobiografia 

ficcional, entretanto, deparamo-nos com um termo desenvolvido desde a 

década de 70, inicialmente, na França: autoficção. 

Esse termo foi criado e apresentado por Serge Doubrovsky, professor de 

literatura e escritor francês; publicado, oficialmente, em 1977. Doubrovsky 

(2010) já pensava sobre o conceito de autoficção antes da publicação do 

termo, na capa de seu romance Fils, de 1977. O termo já aparecia em Le 

monstre, a primeira versão de Fils. No entanto, o conceito foi pensado, 

também, segundo discussões teóricas de Phillipe Lejeune, outro teórico e 

professor francês. Este discorre a respeito do pacto autobiográfico, de acordo 

com extenso estudo acerca da autobiografia, em Le Pacte autobiografique 

(1973), publicado primeiramente na revista Poétique.  

Lejeune desencadeia a discussão em torno da autobiografia, por ser um 

gênero praticamente desprezado, na França, entre o meio acadêmico e 

literário, sobretudo, desde a década de 70. Desde suas primeiras pesquisas, o 

autor tinha como objetivo valorizar a autobiografia, e da mesma forma, o papel 

do autor na literatura.  

Em seu primeiro ensaio sobre o gênero, L’autobiographie em France, 

Leujeune tenta fazer uma definição da autobiografia, que, após algumas 

                                                           
2
 Trataremos, ainda, no terceiro capítulo desta tese, da biografia e da autobiografia, no 

proprósito das especificações sobre a autobiografia ficcional. 
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revisões3 acaba por modificar ligeiramente o conceito, já em O pacto 

autobiográfico: “[...] a definição de autobiografia seria: narrativa retrospectiva 

em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza 

sua história individual, em particular a história de sua personalidade”  

(LEJEUNE, 2008, p. 24).  

Para Lejeune (2008), a autobiografia tem por característica um pacto, 

em que afirma legitimar o princípio da veracidade da identidade do autor, 

narrador e personagem. Ele explica que o termo pacto tem similaridades ao de 

contrato, que, muitas vezes, sugere que se trata de regras explícitas fixas e 

reconhecidas de comum acordo entre autores e leitores. Assim, todo leitor 

estaria certo de que a obra que está lendo é produto “fiel” da história de vida de 

um autor. Isso acaba por marcar uma distinção entre autobiografia e romance, 

em que no primeiro o compromisso do autor com a veracidade é primordial, 

sendo diferente do segundo, em que a veracidade não tem compromisso com o 

autor, tampouco com o leitor: A autobiografia se inscreve no campo do 

conhecimento histórico (desejo de saber e compreender) e no campo da ação 

(promessa de oferecer essa verdade aos outros), tanto quanto no campo da 

criação artística. É um ato que tem consequências reais [...] (LEJEUNE, 2008, 

p. 104). 

Lejeune discorre acerca do assunto, sempre modificando e 

reestruturando suas pesquisas, ao longo dos anos. Reconhece que há os 

gêneros vizinhos, como a memória, a biografia, o diário, o romance pessoal, o 

poema autobiográfico, o auto-retrato ou ensaio, e os difere da autobiografia por 

não preencherem condições que caracterizam determinadas categorias 

pertinentes a este gênero: a forma de linguagem, o assunto tratado, situação 

do autor, posição do narrador. Tais elementos devem ser, segundo o teórico, 

direcionados à vida e à história de uma personalidade, com o compromisso 

voltado à realidade, à identidade real do autor, e não à sua semelhança: 

                                                           
3 A revisão deste ensaio L’autobiographie em France está em O pacto autobiográfico: de 
Rousseau à Internet (2008), traduzido por Jovita Maria Gerheim Noronha, e organizado pela 
mesma e também por Maria Inês Coimbra Guedes, reúne ensaios do autor que apresentam  
reflexões de mais de 30 anos em torno do tema “autobiografia”, publicados entre os anos de 
1971 a 2002. Com o passar do tempo, em seus ensaios, de acordo a suas pesquisas, Lejeune 
reitera e modifica seus conceitos sobre o tema. 
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Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a 
autobiografia são textos referenciais: exatamente como o 
discurso científico ou histórico, eles se propõem a fornecer 
informações a respeito de uma “realidade” externa ao texto e a 
se submeter, portanto, a uma prova de verificação. Seu 
objetivo não é a simples verossimilhança, mas a semelhança 
com o verdadeiro. Não o “efeito de real”, mas a imagem do 
real. (LEJEUNE, 2008, p.36) 

 

Todavia, já no ensaio O pacto autobiográfico (bis) (2008), após novas 

revisões de estudo, o teórico explica o que ele chama de autobiografia, 

segundo suas diferenciações por sistema: 

• Pode pertencer a dois sistemas diferentes - um sistema referencial “real” 

e um sistema literário, no qual a escrita não tem pretensões à 

transparência, porém, pode imitar e mobilizar as crenças do primeiro 

sistema. 

• Pode haver discrepância entre a intenção inicial do autor e a que lhe 

será atribuída pelo leitor, pois os efeitos induzidos que o texto pode 

causar ao último, sendo este influenciado por uma gama da publicidade: 

subtítulo, classificação genérica, publicidade) 

• O leitor pode ler de maneira diferente, ou seja, pode haver muitas 

maneiras de leitura distintas para o mesmo texto, interpretações 

diferentes do mesmo “contrato”, pois o público não é homogêneo - 

sendo considerado o modelo de “leitor médio”.  

Mais à frente, Lejeune (2008) cria um quadro em que mostra os efeitos 

da combinação do pacto com o emprego do nome próprio do autor (sua relação 

com o nome da personagem principal), e comenta que, por um acaso feliz, 

esse quadro foi analisado por Serge Doubrovsky, tendo este preenchido uma 

lacuna (ele denominou como “casa cega”) que carecia de relação entre a 

autobiografia e o romance: 
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Fonte: (LEJEUNE, 2008, p. 28). 

Surgem as indagações, feitas por Lejeune (1975):  

 

As soluções que decretei como impossíveis seriam mesmo 
impossíveis? ... O herói de um romance declarado como tal 
poderia ter o mesmo nome que o autor? Nada impediria que a 
coisa existisse e seria talvez uma contradição interna que 
produziria efeitos interessantes. Mas, na prática, nenhum 
exemplo vem à mente...  (LEJEUNE, 1975, in NORONHA, org. 
p. 22, 2014). 

 

Assim, Doubrovsky cria o termo autoficção, o que inspirou Lejeune à 

observação, naquela década, nos anos de 1970, que o romance autobiográfico 

literário aproximou-se da autobiografia a ponto de tornar muito indefinida a 

fronteira entre esses dois gêneros, tratando-se da “mentira verdadeira” à 

“autoficção”. A esse respeito, Lejeune (2008) comenta, anos depois: 

 

Esse quadro teve a sorte de cair nas mãos e inspirar um 
romancista (que também é professor universitário), Serge 
Doubrovisky, que decidiu preencher uma das casas vazias, 
combinando o pacto romanesco e o emprego do próprio nome. 
Seu romance Fils (1977) se apresenta como “autoficção” que, 
por sua vez, me inspirou. Não apenas por ser um livro 
admirável, mas também porque me dei conta... de que o lera 
mal. Acreditara em algo que talvez não devesse ter acreditado. 
Por essa razão, retomei o problema partindo do exemplo 
maquiavélico de Doubrovsky e de um outro caso tão 
complicado quanto o dele, embora mais ingênuo, o “romance” 
de Jacques Lanzmann, Le têtard (1976). Desse modo, pude 
observar um fenômeno mais amplo: nos últimos 10 anos, da 
“mentira verdadeira” à “autoficção”, o romance autobiográfico 
literário aproximou-se da autobiografia a ponto de tornar mais 
indecisa do que nunca a fronteira entre esses dois campos. 
Essa indecisão é estimulante para a reflexão teórica: em que 
condições o nome próprio do autor pode ser percebido por um 
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leitor como “fictício” ou ambíguo? Como se articulam, nesses 
textos, o uso referencial da linguagem, no qual as categorias 
de verdade (que se opõe a mentira) e realidade (que se opõe a 
ficção) permanecem pertinentes, e a prática da escrita literária, 
na qual essas categorias se esvanecem? (LEJEUNE, 2008, p. 
59) 

 

Em outras palavras, nesse sentido, entendemos que pode haver muitas 

“verdades” na autoficção, assim como muitas “mentiras” na autobiografia. Logo, 

se a autobiografia já se apresenta como gênero híbrido, a autoficção seria a 

prova de que esse hibridismo consagrou-se, e ainda nos dias atuais causa 

muita discussão.  É seguindo esse pensamento que as questões e discussões 

que delimitam a fronteira entre autobiografia e ficção são demasiado difusas os 

teóricos e estudiosos, que acabam por classificar autoficção, primeiramente, 

como um neologismo. 

Como já observamos, o termo autoficção já aparecia antes, em Le 

Monstre, título inicial da obra Fils, que continha cerca de duas mil e quinhentas 

páginas. A descoberta ocorreu por meio de pesquisa no extenso texto, 

realizada por Isabelle Grell, especialista em crítica genética, junto de sua 

equipe, do ITEM – Instituto de Textos e Manuscritos Modernos. 

Na capa da quarta edição de Fils, Serge Doubrovsky afirma: 

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos 
importantes desse mundo, ao fim de suas vidas, e em belo 
estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais; 
se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma 
aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora 
da sintaxe do romance, tradicional ou novo. Encontro, fils de 
palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, escrita de 
antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em 
música. Ou ainda: autofricção, pacientemente onanista, que 
espera agora compartilhar seu prazer. Cf. DOUBROVSKY, 
1977, quarta capa.4 

 

                                                           
4
 Fiction d’événements et de faits strictement réels; si l’on veut, autofiction d’avoir confié le 

langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman 
traditionnel ou nouveau. Rencontre, fils de mots, allitérations, assonances, dissonances, 
écriture d’avant ou d’après littérature, concrète, comme on dit en musique. Ou encore,  
autofriction patiemment onaniste que espère faire maintenant partager son plaisir. 
DOUBROVSKY, 1977, capa. Tradução nossa. 
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Doubrovsky (2010) afirma que realmente há uma imprecisão do termo 

que resulta nas opiniões que ainda se divergem, sobretudo, quando se tenta a 

possibilidade de classificá-la em gênero. Todavia, tal imprecisão é 

perfeitamente aceitável nessas diferentes opiniões, pois o que realmente 

importa ao termo é a sua variação, devido ao fato de estar ainda em curso: “A 

palheta [sic] da autoficção é variada e é isso que constitui sua riqueza” 

(DOUBROVSKY, 2010, in NORONHA, org. 2014. p. 113). 

Se as divergências e discussões dão início no que se refere ao termo, a 

conceituação e a aplicação não ficam em segundo plano. A discussão parte da 

diferenciação entre autoficção e autobiografia, por entrelaçar os gêneros 

ficcional e referencial.  

Para Doubrovsky (2010), a estrutura normal de uma narração 

autobiográfica separa enunciação (eu referente) e enunciado (eu referido) por 

um necessário intervalo (passado e presente). Já na autoficção conta-se 

vivendo, sob a forma de um fluxo de consciência que, naturalmente, seria 

impossível de se transcrever no fluxo do vivido-escrito, desenrolando-se no 

decorrer da história, ou seja, trata-se de uma ficção. 

 

[...] a autoficção é uma variante pós-moderna da autobiografia, 
na medida em que se desprende de uma verdade literal, de 
uma referência indubitável, de um discurso historicamente 
coerente, apresentando-se como uma reconstrução arbitrária e 
literária de fragmentos esparsos da memória. (DOUBROVSKY. 
Apud VILAIN, 2005, p.212). 

 

Porém, diferente da autobiografia, a autoficção não é apenas um relato 

retrospectivo da memória, mas apresenta um autor que se exibe ao leitor como 

um sujeito fragmentado que busca uma construção do “eu”, ao embaralhar 

ficção e realidade, em diversas etapas de sua vida. Doubrovsky explica, em 

entrevista dada a Philippe Vilain, acerca da construção do “eu”, relativizada 

pelo presente e memória/passado: “sob a aparência de uma continuidade do 

eu, as fraturas absolutas entre o que eu era no presente em diversas épocas 

da minha vida” 
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Sobre a possibilidade de uma linha concreta a separar autoficção e 

autobiografia, Doubrovsky (2010) a apaga de vez:  

 

[...] toda autobiografia é uma forma de autoficção e toda 
autoficção uma variante da autobiografia. Não há separação 
absoluta. A autoficção é a forma romanesca utilizada pelos 
escritores para se narrarem, desde meados do século XX até o 
início do século XXI. Isto mudará provavelmente um dia, mas a 
autoficção terá tido seu sucesso. Não creio que seja eterna. 
(DOUBROVSKY, 2010, in NORONHA,org. 2014. p. 123) 

 

Nesse contexto, Martins (2014) oferece uma explicação bastante 

didática, aproveitando as concepções de Lejeune e de Doubrovsky, para a 

diferenciação entre autobiografia e autoficção:  

[...] o movimento da autobiografia é da VIDA para o TEXTO,  

enquanto o da autoficção é do TEXTO, da literatura, para a 
VIDA. Isso quer dizer que, na autobiografia, o narrador-
protagonista é, geralmente, alguém famoso, “digno de uma 
autobiografia” (atores, músicos, políticos, jogadores de futebol, 
etc) (MARTINS, 2014, p. 22). 

 

Percebemos que há, logo de início, uma distinção entre o pensamento 

de Lejeune sobre o pacto autobiográfico e a definição de Doubrovsky. Para o 

segundo, não haveria uma restrição total ao “contrato”, conforme defende 

Lejeune, a ser firmado entre autor e leitor, nem tampouco compromisso com a 

formalidade do gênero romanesco. As palavras de Doubrovsky a respeito 

dessa diferenciação são bastante esclarecedoras: 

 

Desde o início de suas longas e frutuosas pesquisas, Philippe 
Lejeune entregou, se é que posso dizer assim, o ouro do 
bandido: “Assim a história da autobiografia só pode ser 
concebida em relação à história geral das formas da narrativa, 
do romance, do qual ela é apenas no final das contas em caso 
particular”. Toda autobiografia participa do romance por duas 
razões. Uma formal: autobiografia tal como se constitui no 
século XVIII, com e depois de Rousseau, toma empréstimo a 
forma da narrativa em primeira pessoa encontrada nos 
romances da época. Mas há também outra razão que se 
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relaciona à natureza do empreendimento. Nenhuma memória é 
completa ou fiável. As lembranças são histórias que contamos 
a nós mesmos, nas quais se misturam, sabemos bem disso 
hoje, falsas lembranças, lembranças encobridoras, lembranças 
truncadas ou remanejadas segundo as necessidades da causa. 
Toda autobiografia, qualquer que seja sua “sinceridade”, seu 
desejo de “veracidade”, comporta sua parte de ficção. A 
retrospecção tem lá seus engodos. (DOUBROVSKY, 2010, in 
NORONHA, org. 2014, p. 121-122). 

  

Todavia, retornemos à afirmação inicial de Doubrovsky em que ele 

afirma que considera não ter criado a prática, mas apenas a palavra, o 

conceito: “A autoficção é uma ficção de acontecimentos e fatos estritamente 

reais, onde descrevo o gosto íntimo de minha existência e não sua impossível 

história”. (DOUBROVSKY,1988, p.67). A primeira parte da definição “ficção de 

acontecimentos e fatos estritamente reais” foi reproduzida, posteriormente, pelo 

dicionário Robert Culturel para explicação da palavra autoficção, além de ter 

sido introduzida também no dicionário Larousse.  Doubrovsky (2010) afirma 

que a palavra, em seu uso recorrente, remete sempre à existência de um autor 

real. Assim, a homonímia autor-narrador-personagem dá ao texto um estatuto 

que o inscreve no pacto autobiográfico. Porém, tal eixo de ligação é sem 

compromisso com a realidade, embora haja a relação de identidade entre 

autor, narrador e personagem. Para o teórico, o texto apresenta ausência de 

fidelidade íntegra acerca da vida do autor, mesmo que ofereça muitas 

semelhanças, em outras palavras: Do texto para a vida, e não o contrário, 

conforme Martins (2014) explicou. 

Ainda quanto à identidade entre autor, narrador e personagem, 

Doubrovsky (2010) instaura uma identidade onomástica nesse eixo, em que é 

crucial que tenham a mesma identificação, expressa pelo primeiro nome ou o 

sobrenome, ou até mesmo pelas siglas que correspondem ao nome. Ele 

explica que no romance Fils, seu nome surge pouco a pouco, sob a forma das 

iniciais “J.S.D”., depois na mise en abyme de seus dois nomes “Julien-Serge”, 

e pela maneira como o chamam “Professor Doubrovsky”. Em Um amour de soi 

aparece apenas o nome “Serge”; em Livre brisé, “Serge” e “Doubrovsky” 

aparecem em diversas partes da narrativa, e no seu novo romance, Un homme 
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de passage, o qual ainda está escrevendo, sua identidade, “Serge 

Doubrovsky”, já é expressa logo na primeira página. Sobre isso, ele observa: 

 

As letras de meu nome não são fornecidas em meu texto logo 
de início apenas com o intuito de insistir na questão da 
autoficção, e provocar o leitor. Mais profundamente, essas 
letras debulhadas separadamente representam o não 
pertencimento do sujeito à sociedade em que vive e na qual 
seu nome é difícil de se pronunciar e memorizar. As letras 
despedaçadas ilustram também o despedaçamento 
irremediável do referido sujeito literalmente in-coerente 
(despedaçamento, fragmento, lacuna, vazio, esquizo, 
cissiparidade etc. estão presentes em todos os meus livros 
para caracterizar seu modo de ser). (DOUBROVSKY, 2010, in 
NORONHA, org. 2014 p. 117-118) 

 

Outro fator importante para esse teórico é o presente, um tempo que 

apresenta espaço largo para memória e reminiscência na escrita, que não 

acredita mais na recapitulação histórica e fiel dos acontecimentos, mas sim 

numa atualização do que aconteceu. “A enunciação e o enunciado não estão 

mais separados por um necessário intervalo, mas são simultâneos” 

(DOUBROVSKY, 2010, in NORONHA, org. 2014. p. 116). É também quase um 

mote narcísico de sua identidade real, ao escrever sobre si mesmo e sua vida; 

é um “eu” performático, em que o desejo de se metamorfosear de forma 

romanesca seja possível, conforme explica: “as rupturas absolutas entre o que 

eu era no presente em diversas épocas da minha vida” (DOUBROVSKY, 2005, 

apud Vilain, p. 185).  

 Ao verificarmos a conceitualização de Doubrovsky, a autoficção seria, 

então, um novo gênero? Haveria uma classificação em que poderíamos 

legitimar o termo autoficção? Nessa linha de pensamento, diferem-se algumas 

teorizações e abordagens, de diversos teóricos e estudiosos franceses 

consagrados, que utilizaremos ao longo da tese: Vincent Colonna, Philippe 

Vilain, Jacques Lecarme, Jean-Louis Jeanelle e Pilippe Gasparini.   

Em outra esfera de pensamento divergente a Doubrovsky, encontra-se 

Vincent Colonna, que escreveu sua tese de doutorado L’autofiction, essai sur la 

fictionalisation de soi en littérature, sob a orientação de Gérard Genette, sendo 
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defendida em 1989, pela École des Hautes Études em Sciences Sociales. 

Colonna analisou, na tese, diversos romances que definiu como autoficcionais. 

Também publicou Autofiction & Autres mythomanies littéraires (2004), em que, 

diferente da ideia de Doubrovsky, considera que o uso do neologismo 

autoficção deve-se restringir ao exemplo dos autores que inventam uma 

personalidade e uma existência literária, “Uma autoficção é uma obra literária 

na qual um escritor se inventa uma personalidade e uma existência, 

conservando sua identidade real”5 (2004, p. 198). É uma fabulação de si.  

Para Colonna, o termo cunhado por Doubrovsky se confunde com o 

romance autobiográfico nominal, além de ter nomeado um vocábulo que 

representa um apanhado de romances que caracterizavam embaralhada 

definição, por conta da mescla “meio autobiográfica, meio ficcional”:  

 

Doubrovsky preenchia um verdadeiro vazio, pois, ao reinventar 
com outro rótulo o romance pessoal ou a autobiografia, 
permitia o retorno de uma noção caída em desgraça na crítica 
e negada como categoria literária há pelo menos três gerações. 
O selo de qualidade e a prática deste romanesco íntimo (com 
ou sem nome próprio) haviam sido rechaçados como defeitos 
na grande literatura, de Flaubert a Proust; e desde o pós-
guerra [...] seu uso é um tabu tanto na história da literatura 
como na crítica. (COLONNA, 2004, p. 196.)6 

 

Apesar das divergências, a figura do autor/escritor, devidamente 

marcada na obra ou representada por uma outra personagem, não invalida o 

que se apresenta como característica da autoficção: a representação de fatos 

da vida do autor na obra. Nesse sentido, Colonna (2004) cria algumas 

tipologias de autoficção. São elas: 

                                                           
5
 No original: Une autofiction est une ouvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une 

personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle. Tradução nossa. 
6
 No original: remplissait un véritable vide car en réinventant sous une autre appelation le roman 

personnel ou autobiographique, il permettait le retour d’une notion tombée en disgrâce dans la 
critique et niée comme catégorie littéraire depuis trois générations. L’appelation et la pratique 
de ce romanesque intime (avec ou sans nom propre) avaient été pourfendues dans la grande 
littérature, de Flaubert à Proust, et dès l’après-guerre [...] son usage est tabou dans l’histoire 
littéraire comme dans le commentaire. Tradução nossa.  
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Autoficção fantástica: o escritor está no centro do texto (é o herói), da 

mesma maneira que ocorre na autobiografia. Todavia, sua existência e 

identidade são transfiguradas em uma história irreal, que a torna diferente em 

termos de verossimilhança. A personagem é um perfeito herói de ficção que 

não seria possível associar diretamente a uma imagem do autor. Essa tipologia 

inventa a existência, proporciona distância irredutível entre a vida e o escrito. É 

a ficção de si total; um processo de reificação artística, através do qual o 

escritor não é apenas uma pessoa, mas também objeto estético. Colonna faz 

uma aproximação com a pintura: Nos tipos de retratos chamados in figura, no 

Renascimento, em que o pintor se insere na tela ao emprestar seus traços a 

uma figura religiosa ou histórica. Entre alguns exemplos, ele menciona o 

quadro Cristo Ultrajado (1493), de Düher, em que este pintou a si mesmo sob a 

figura de Jesus, assim como Caravaggio teria emprestado seus próprios traços 

para o rosto decapitado de Golias, em Davi com a cabeça de Golias (1610). 

Colonna explica que, como na história do romance, a autoficção está presente 

no começo da fotografia, antes do autorretrato em sentido estrito. 

 

A coisificação do autor – Na autofabulação fantástica, o efeito 
literário obtido, a exploração “xamanística” do inumano é 
totalmente estranha à tradição autobiográfica: o leitor 
experimenta com o escritor um “devir-ficcional”, um estado de 
despersonalização, mas também de expansão e nomadismo 
do Eu. Esse efeito xamanístico parece mais intenso, mesmo se 
outros efeitos de leituras são possíveis [...] (Colonna, 2004, in 
NORONHA, org. 2014, p. 42) 

 

 



37 

 

 

                                

Cristo Ultrajado (1522) Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/455 

 

 

   

    

Davi com a cabeça de Golias (1610). http://www.wikiart.org/en/caravaggio/david-with-the-head-
of-goliath-1610 
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Autoficção biográfica: Escritor como herói de sua história; é o pivô da 

narrativa e fabula sua existência a partir de dados reais. Dessa forma, está 

mais próximo da verossimilhança e atribui ao seu texto uma verdade, mesmo 

sendo como toda verdade literária subjetiva. O personagem permanece 

plausível, evita o fantástico. Instaura uma maneira de o leitor compreender que 

se trata de um “mentir-verdadeiro”, como uma distorção a serviço da realidade. 

Colonna explica que essa categoria é a mais difundida, mas também a mais 

controversa da autoficção, pois acabam por confundi-la com a tradição 

autobiográfica, “e que, atualmente, se ouve [sic] com frequência absurdos 

segundo os quais autoficção e autobiografia são sinônimos”. (Colonna, 2004, 

apud NORONHA, 2014, p. 45). Também aponta para os aspectos dessa 

tipologia: graças ao mecanismo do “mentir-verdadeiro”, o autor modela sua 

imagem literária e a esculpe com liberdade; o nome próprio aparece 

frequentemente para a personagem principal, nome e sobrenomes do autor e 

dos outros personagens envolvidos são confirmados aos nomes reais. Nessa 

tipologia, ele aponta para o perigo da autoficção ser construída como objetivo 

de provocação aos envolvidos na história:  

 

Em L’inceste (1999), Christine Angot chega mesmo a misturar 
nome disfarçado e nome real para uma mesma pessoa (a 
mulher que foi sua amante durante três meses) e a citar, 
longamente e por provocação, as recomendações do conselho 
jurídico da editora, que a convidava a apagar todos os nomes 
reais da narrativa a fim de evitar processos por difamação, 
atentando à vida privada, etc. Nesse caso, não houve nenhuma 
consequência, mas às vezes a publicação acarreta processos 
memoráveis. (COLONNA, 2004, in NORONHA, org. 2014, p. 
49) 

 

 

 Martins (2014) explica um caso semelhante na publicação de O Divórcio, 

de Ricardo Lísias. Por se tratar de uma autoficção em que o autor conta a 

respeito das traições da ex-esposa, por meio da descoberta de seu diário; esta 

o teria ameaçado de processo. Doubrovisky também teve caso semelhante, 

como a propósito de Un amour de soi, em que havia a história de uma de suas 
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amantes. Isso criou a necessidade de trocar alguns nomes de personagens, 

todavia, continuavam reconhecíveis. 

  Autoficção especular: Baseia-se no reflexo do autor ou do livro dentro do 

livro, o que remete à metáfora do espelho. O autor não tem necessidade de 

estar no centro do livro; pode se colocar num canto da obra, pode ser apenas 

uma silhueta, o que se aproxima do reflexo de um espelho. “Até a era dos 

computadores, o espelho foi uma imagem da escrita em ação, de sua 

maquinaria e emoções, e também de sua vertigem: o termo especular parecia 

então indicado para designar essa postura refletora”. (COLONNA, 2004, in 

NORONHA, org. 2014, p. 53). Novamente, Collona relaciona a pintura como 

exemplificação: “o quadro dentro do quadro”, como As meninas (1656), de 

Velásquez, no qual o pintor se representa em um ângulo da tela. No campo 

literário, menciona Se um viajante numa noite de inverno (1979), de Ítalo 

Calvino, como obra em que o autor demonstrou que o escritor pode se tornar 

personagem, o personagem escritor, o leitor pode se ver no meio do complô 

maquinado pela ficção, transformado em sujeito da história. “A ficção literária 

se mostra então não como espaço de ilusão (uma velha crítica), mas como 

laboratório onde os mecanismos são desmontados e apresentados ao leitor 

com o fim de lhe proporcionar o prazer de descobri-los”. (COLONNA, 2004, in 

NORONHA, org. 2014, p. 56). 
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As meninas (1656). Fonte: 

http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/AsMeninas.html 

 

Autoficção intrusiva (autoral): A transformação do escritor não acontece 

através de uma personagem. O avatar do escritor é um “narrador-autor”, um 

comentador, um contador, que se situa à margem da intriga. “Nessa intrusão 

do autor, o narrador faz longos discursos enfadonhos dirigidos ao leitor, 

garante a veracidade de fatos relatados ou os contradiz, relaciona dois 

episódios ou se perde em digressões, criando assim uma voz solitária e sem 

corpo, paralela à história.” (COLONNA, 2004, in NORONHA, org. 2014, p. 56). 

Colonna menciona o exemplo de Le père Goriot, de Balzac, para ilustrar a 

clássica ilustração do autor no romance, em que se desmascara, entra na cena 

e tenta influenciar o leitor. À definição da tipologia, Colonna acrescenta:  

 

[...] o que mostra essa ficção autoral é que, no cerne da 
atividade literária, opera uma pulsão de fabulação [sic] de si, às 
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vezes plenamente realizada, muitas vezes recalcada, No 
momento em que um escritor começa uma narração ou um 
poema, ele tem a possibilidade de se ficcionalizar. A função 
narrativa lhe dá liberdade de enriquecer seu papel de contador, 
de modular sua atitude com relação à história contada, por 
alusões, comentários, à expressão de sua verve, para se 
construir como “herói extra”. (COLONNA, 2004, in NORONHA, 
org. 2014, p.65). 

 

Com base nessas tipologias de autoficção, Martins (2014) confeccionou 

um quadro para exemplificar algumas obras da literatura brasileira, até o ano 

de publicação, que podem ser lidas de acordo com a abordagem de Colonna: 

Fonte: MARTINS, 2014, p. 29. 

 

Para Colonna (2004), o exercício da autoficção não é novo. Ele defende 

que o dispositivo ficcional atribuído à autoficção já era encontrado ao longo da 

história, desde Luciano de Samósata e Apuleio. Philippe Gasparini (2009), a 
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esse respeito, comenta que não acredita que se trataria de um gênero que já 

estaria sendo reproduzido em épocas tão antigas, mas sim de uma figura, 

variedade de metalepse, que foi utilizada ou redescoberta, em diferentes 

períodos, muitas vezes com intenção satírica. Ele prefere dar a esse tipo de 

figura o termo autofabulação, criado por Colonna, pois este mesmo admite que 

a autofabulaçâo, que produziu algumas obras-primas no passado, é muito 

pouco praticada hoje.  

Gasparini defende que boa parte da produção autoficcional atual parece 

aproximar-se a autofabulação na medida em que o autor se representa nela, 

voluntariamente, em situações que não viveu “Mantendo-se no limite do 

plausível, essas narrativas imitam a autobiografia sem respeitar seu contrato de 

verdade. Apenas a menção “romance” as preserva de uma acusação de 

mentira ou embuste”. (GASPARINI, 2009, in NORONHA, org. 2014, p.202). Ele 

menciona que, curiosamente, boa parte dos escritores que produzem 

autoficção são também teóricos que acabam por escrever a respeito dessa 

teoria, o que confere o caráter de reflexão crítica sobre o conceito. A isso ele 

discorre: 

 

É preciso constatar que “autoficção se tornou hoje, o nome de 
todos os tipos de textos em primeira pessoa. Funcionando 
como um arquigênero, ele subsume todo “o espaço 
autobiográfico”: passado e contemporâneo, narrativo e 
discursivo; com ou sem contrato de verdade. Vítima ou 
beneficiário dessa confusão, o termo começa a ser empregado 
para valorizar ou desvalorizar não apenas livros de todos os 
gêneros, mas também álbuns de histórias em quadrinhos, 
filmes, espetáculos e obras de arte contemporânea. 
(GASPARINI, 2009, in NORONHA, org. 2014, p. 214”. 

 

Outro elemento muito importante para entendermos melhor a autoficção 

é a questão dos pactos. Voltemos a Philippe Lejeune: conforme já 

mencionamos, o teórico criou o conceito de pacto autobiográfico, ou seja, entre 

a autobiografia declarada, seja em primeira ou em terceira pessoa, e o 

romance autobiográfico, há “níveis de veracidade” que são determinados pelo 

autor por meio de “pactos” feitos com o leitor. A partir do momento em que a 

personagem principal, e o narrador possuem o mesmo nome que o autor 
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(identidade onomástica), ou mesmo que o nome do protagonista não seja 

mencionado, mas que o autor tenha deixado claras as suas intenções (que 

aparecerão em alguma parte do livro, por trás da palavra autobiografia 

impressa ou de alguma outra expressão que a substitua), ocorre o que Lejeune 

chama de pacto autobiográfico.  

Realizado este pacto, o autor tem a “obrigação” de dizer somente a 

verdade, e tal pacto vale tanto para os textos em primeira quanto em terceira 

pessoas. Caso não haja alguma identificação, a personagem, narrador não 

carreguem o mesmo nome do autor, tem-se o pacto romanesco, no qual o 

autor atesta que aquilo que está escrevendo não passa de ficção. A diferença 

entre a autobiografia (que pode ser em terceira pessoa) e o romance 

autobiográfico é somente o pacto autobiográfico. 

Há, ainda, o pacto fantasmático. Na concepção de Lejeune, ao refletir 

sobre as afirmações de André Gide e François Mauriac, com relação à 

superioridade da ficção em relação à autobiografia, ele explica: “Só a ficção 

não mente; ela entreabre na vida de um homem uma porta secreta, por onde 

se insinua, fora de qualquer controle, sua alma desconhecida” (LEJEUNE, 

2008, p.42). O autor reflete que, se o romance fosse mais verdadeiro do que a 

autobiografia, estes autores não teriam também escrito textos autobiográficos. 

Por tê-los escrito, acabam por oferecer qual a verdade a ser buscada em suas 

obras, qual seja, a verdade do autor: “O leitor é assim convidado a ler os 

romances não apenas como ficções remetendo a uma verdade da ‘natureza 

humana’, mas também como fantasmas reveladores de um indivíduo. 

Denominarei essa forma indireta de pacto autobiográfico pacto fantasmático” 

(LEJEUNE, 2008, p.42). 

A noção de pacto fantasmático, portanto, traz como desdobramento o 

surgimento de um “espaço autobiográfico” que abrange os romances daquele 

autor. Ou seja: o leitor lerá sob uma visão autobiográfica não apenas as obras 

em que o autor afirma textualmente essa interpretação, mas também as outras 

obras em que não há um pacto referencial, estendendo “o pacto autobiográfico, 

sob forma indireta, ao conjunto de seus textos” (LEJEUNE, 2008, p.43).  
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Assim, o pacto fantasmático ocorre nas obras em que o nome do 

personagem não coincide com o nome do autor, todavia a história apresenta 

semelhanças em relação à do próprio autor. É uma forma indireta de pacto 

autobiográfico que convida o leitor a ler esses romances não apenas como 

ficções, mas também como fantasmas que revelam um indivíduo. Nele, há um 

acordo implícito com o leitor , que se dá com o distanciamento entre o autor, o 

narrador e o protagonista, por meio da diferença entre os respectivos nomes, 

bem como por meio de informações paratextuais que confirmam o caráter 

ficcional da obra. 

Na autoficção se tem o pacto oximórico, ou pacto ambíguo; Doubrovsky 

(2010) citou a respeito de tal pacto: “O pacto particular do texto (texto 

autoficcional) é propriamente oximórico” (DOUBROVSKY, 2010, in 

NORONHA, org. 2014, p. 116, grifo nosso). Martins (2014) explica esse tipo de 

pacto ao mencionar Jaccomard (1993), que se caracteriza por ser contraditório, 

pois rompe com o princípio de veracidade (pacto autobiográfico), sem aderir 

integralmente ao princípio de invenção (pacto romanesco/ficcional): “Mesclam-

se os dois, resultando no contrato de leitura, marcado pela ambiguidade, em 

uma narrativa intersticial”. (Martins, 2014, p.30). 

A respeito dos pactos, Martins (2014) cria uma tabela bastante ilustrativa 

para exemplificar as relações e diferenças entre os pactos, no intuito de 

delimitar a autoficção: 
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FONTE: MARTINS, 2014, p. 32. 

 

Nesse sentido, Martins (2014) explica sobre a opinião de Sébastien 

Hubier, acerca dos embaraços que a autobiografia enfrenta, já de tempos 

remotos. O teórico afirma que a autoficção surge como uma solução para isso. 

Para Hubier (2003), a autoficção é “uma escritura do fantasma e, a este título, 

ela coloca em cena o desejo, mais ou menos disfarçado, de seu autor que 

procura dizer, ao mesmo tempo, todos os eus que o constituem” (HUBIER, 

2003, p. 125 apud Martins p. 161).  O teórico observa que o pacto apropriado 

para essa variante pós-moderna da autobiografia é o pacto oximórico, que 

alivia o autor do pacto autobiográfico e da ilusão de autenticidade do relato:  

 

Um dos privilégios da autoficção, fundado sobre um pacto 
oximórico, seria então a possibilidade de falar, por ela, de si 
mesmo e dos outros sem nenhuma forma de censura, de 
entregar todos os segredos de um eu variável, polimorfo, e de 
se afirmar livre finalmente de ideologias literárias 
aparentemente ultrapassadas. Ela oferece ao escritor a 
oportunidade de experimentar a partir de sua vida e de sua 
ficcionalização, de ser ao mesmo tempo ele mesmo e outro 
(HUBIER, 2003, p. 125 apud Martins, 2014, p. 161). 
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Nesse prisma, há muitas obras que seguem o curso de embaralhar 

realidade e ficção, ao identificar autor, narrador e personagem com a mesma 

identidade, a chamada identidade onomástica, e aqui é possível observar que 

muitas vezes isso acaba por confundir ainda mais o leitor, em razão da 

aproximação com a autobiografia. Além disso tais obras jogam com o dueto 

temporal presente/passado, permeado por memórias e reminiscências. Há 

romances de diversos países, mencionados em estudos mundo afora. A esse 

respeito, no Brasil, há pesquisadores que se debruçaram em estudos de 

algumas obras que envolvem a autoficção, e contribuíram para aprofundar os 

estudos acerca do tema.  

Em consequência, há, ainda, muita discussão no país, acerca do termo, 

conforme mostrei, em breve comentário, expondo as opiniões de acordo com a 

pesquisa da Folha de São Paulo. Todavia, há pesquisadores em nosso país 

que produziram estudos acadêmicos em que discutem e analisam o termo em 

algumas obras. Citei alguns pesquisadores cujas publicações tive acesso, e 

aos quais também recorrerei ao longo desta tese: Uma estudiosa que já citei é 

Anna Faedrich Martins7, pesquisadora residente da Biblioteca Nacional (RJ), 

que escreveu a tese Autoficções: do conceito teórico à prática na literatura 

brasileira contemporânea, em 2014, importante estudo que discorre a respeito 

do tema, sendo bastante esclarecedora, e analisa as obras O falso mentiroso, 

de Silviano Santiago, Divórcio, de Ricardo Lísias, e O filho eterno, de Cristóvão 

Tezza.  

Luciene Almeida de Azevedo, professora da Universidade Federal de 

Uberlândia publicou alguns artigos a respeito do tema, em que apresenta 

análises sobre obra de Clarah Averbuck, João Paulo Cuenca e Santiago 

Nazarian, assim como a produção de blogs literários.  

Eurídice Figueiredo, professora da Universidade Federal Fluminense 

também publicou alguns estudos sobre a autoficção em obras de Dany 

Laferrière, Christine Angot e Marie Sissi Labrèche. Fabíola Simão Padilha 

Trefzger, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, já publicou 

                                                           
7
 Mantive contato com a pesquisadora que me informou que a tese está sendo revisada e será 

publicada até o ano de 2017. 
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acerca da autoficção e comenta algumas obras de João Gilberto Noll e Silviano 

Santiago. Eurídice Figueiredo, no ensaio “Dani Laferrière, autobiografia, ficção 

ou autoficção”, publicado em 2007, discorre uma reflexão sobre Une 

autobiographie américaine, conjunto de dez romances do escritor canadense 

de origem haitiana Dany Laferrière (1953-), e mais especificamente sobre dois 

deles, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer e Cette grenade 

dans la main du jeune nègre est-elle une arme  unfruit?, a partir do conceito de 

autoficção, criado por Serge Doubrovsky. 

Figueiredo analisa as obras e as considera autoficcionais, à maneira de 

Doubrovsky, pelo fato de cada obra de Laferrière retratar recortes de diferentes 

épocas de vida do autor, e aponta que o autor deu a elas uma intensidade 

narrativa com estilo, atmosfera e linguagem diferentes, “O conjunto dos dez 

romances forma um painel bastante fragmentado de sua vida” (FIGUEIREDO, 

2007, p. 59) – Para ela, a teoria de Doubrovsky defende que quando se 

escreve autobiografia, há a tentativa de contar toda sua história de vida, desde 

as origens. Entretanto, na autoficção pode-se recortar a história em fases 

diferentes, criando uma intensidade narrativa própria do romance.  

Além desses pesquisadores, há outros que estão inseridos na linha de 

estudos da autoficção brasileira contemporânea, como Silviano Santiago, que 

além de estudioso do assunto é também escritor, Diana Irene Klinger, que 

também produziu tese no tema: Escritas de si, escritas do outro: autoficção e 

etnografia na narrativa latino-americana contemporânea, em 2006; Fabíola 

Simão Padilha Trefzger, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, 

que também publicou ensaios sobre a autoficção. 

Por se tratar de um conceito novo e ainda em percurso, é bem verdade 

que o hibridismo é característica predominante da autoficção, assim como a 

ambiguidade. Doubrovsky faz uma relação da autoficção com a psicanálise, 

como uma espécie de “processo de cura”. De fato, mesmo havendo outros 

mecanismos, as obras autoficcionais, geralmente, caminham nesse sentido, 

como uma espécie de cura por meio da rememoração. Essa característica, 

entre outras, abarca a obra O Irmão Alemão (2014), que constitui uma das 

obras de estudo desta tese, cujas primeiras análises iniciarei a seguir. 
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1.3 O primeiro olhar autoficcional em O Irmão Alemão 
  

Ao realizarmos a leitura de O Irmão Alemão, deparamo-nos com uma 

obra dotada de extrema carga de semelhanças com a vida do autor. Já na 

“orelha” do livro informações paratextuais, sobre a vida de Chico Buarque, são 

mencionadas para explicar o contexto em que a narrativa se inscreve. 

Vejamos: 

 

Sergio Ernest nasceu em Berlim, em 1930. Chico Buarque viria 
a saber da existência de seu irmão apenas em 1967, aos 22 
anos. Estava com Vinícius de Moraes e Tom Jobim na casa de 
Manuel Bandeira, quando este mencionou, de maneira fortuita, 
“aquele filho alemão de seu pai”. Sergio Buarquer de Holanda 
morou em Berlim entre 1929 e 1930. Ainda solteiro, lá viveu 
uma aventura amorosa, e voltou ao Brasil sem ter conhecido o 
filho que resultou do affair. Embora não fosse exatamente um 
segredo, essa passagem jamais chegou a fazer parte da nossa 
conversa familiar. Transcorridas muitas décadas, Chico 
Buarque decidiu tomar o assunto – e o silêncio que o cercava – 
como matéria literária. Havia começado a escrever seu 
romance em torno de um irmão de quem nada sabia quando 
encontrou nos guardados da mãe, por acaso, uma 
correspondência entre autoridades do governo alemão de seu 
pai, ali chamado de Sergio Hollander. Já no poder, os nazistas 
queriam se certificar de que a criança, então sob a guarda do 
Estado não tinha antepassados judeus, a fim de liberá-la para 
adoção. A descoberta desencadeou uma pesquisa exaustiva 
sobre a vida e o paradeiro do garoto. O que o leitor tem em 
mãos, no entanto, não é um relato histórico. Realidade e ficção 
estão aqui entranhadas numa narrativa que embaralha sem 
cessar memória biográfica e invenção. O romance se constrói 
na tensão permanente entre o que foi, o que poderia ter sido e 
a pura fantasia. 

 

 

 O leitor já é informado de que terá uma leitura que é construída a partir 

de uma realidade, todavia é ficção. Mais ainda pela afirmação: “Realidade e 

ficção estão aqui entranhadas numa narrativa que embaralha sem cessar 

memória biográfica e invenção”. Se não houvesse tais informações na 

contracapa do livro, o leitor mais ingênuo, que tem conhecimento da biografia 
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do autor, poderia ser induzido a pensar, erroneamente, que estaria lendo parte 

de uma autobiografia de Chico Buarque.  

A história de Francisco de Hollander, narrador, que percorre longo 

caminho pela busca do irmão Sergio Günther, parece ser brutalmente real. O 

autor utiliza algumas imagens de documentos originais da família Buarque para 

integrar a narrativa, ao passo que a realidade e a ficção são, como explica, 

Fernando Barros e Silva, “entranhadas”. A certo ponto, o leitor acaba por 

perder a noção de personagem/narrador/autor, que Chico Buarque embaralha 

muito bem.  

Fernando de Barros e Silva, jornalista que acompanhou Chico Buarque 

numa das viagens que fez à Alemanha em busca de informações sobre o irmão 

Sergio, conta para o site Cultura Ípisilon, que desde 2012, três anos depois de 

ter publicado Leite Derramado, havia começado a escrever o romance, com o 

objetivo de “enfrentar um tema que era tabu na família: o filho que resultou de 

uma aventura amorosa entre seu pai Sérgio Buarque de Holanda, e a jovem 

alemã Anne Ernest”.  

Como de costume, Chico Buarque gravou um CD e saiu em turnê pelo 

Brasil e ligou para Luiz Schwarcz, seu editor brasileiro, contando que estava 

com algumas ideias para seu livro novo. Pediu que o mesmo lhe enviasse os 

melhores livros que havia publicado recentemente, para assimilar algumas 

ideias, os quais foram, entre outros, Austerlitz, de W.G. Sebald e Paris - A 

Festa Continuou, de Alan Riding, um livro sobre a ocupação alemã em França. 

Feitas as leituras, Chico Buarque disse que pensava no irmão alemão, e 

supunha que ele talvez tivesse morrido num campo de concentração. 

Após um ano de já ter iniciado a composição da obra, baseado naquilo 

que sabia da história, até aquele momento, refletiu que não conseguiria dar 

continuidade ao mesmo sem mais esclarecimentos sobre o irmão 

desconhecido. Ligou para Luiz Schwarcz e confessou: “Luiz, tive um bloqueio. 

Não vou conseguir escrever sobre o meu irmão sem saber o que aconteceu 

realmente com ele. Não consigo. Estou fazendo uma obra de ficção, mas 

mesmo assim não consigo escrever sem saber se ele está vivo ou se morreu.” 
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É desse ponto que partimos para delimitar nossa análise para esta obra, 

no caminho da autoficção. Diante das breves informações sobre a composição 

de O Irmão Alemão, é possível deduzir que se trata de autoficção, construída 

sob o caráter investigativo, no que tange à necessidade do autor de desvendar 

um assunto de vida que lhe ficou encoberto por tantos anos, além da alta 

rememoração de fatos vividos desde sua juventude. Tudo, obviamente, 

transformado em ficção. É matéria do texto para a vida, conforme já 

mencionamos quanto à teoria de Doubrovsky. Cremos que confere uma 

espécie de desnudamento do sujeito, como uma descoberta que ajudou o autor 

a aliviar um assunto que, no mínimo, causou-lhe certo desconforto. Luiz 

Schwarcz considera que esse livro trouxe novos desafios ao autor:  

 

Esse livro tem uma importância pessoal muito grande para o 
Chico. A sua literatura sempre esteve muito relacionada com o 
pai, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), que foi um 
grande historiador mas também um grande crítico literário. 
Chico é um grande leitor e a sombra da biblioteca do pai - que 
de alguma forma se transforma em romance - está presente na 
vida do escritor” [...] “É um livro muito importante para a carreira 
dele e que lhe trouxe enorme satisfação porque junto do livro 
ele descobriu o irmão”8, 

 

Nesse sentido, Luciene de Azevedo (2014, p.233) contribui: 

[...] ainda que eu tenda a rejeitar a autoficção como ‘terapia’, 
porque me parece que isso implicaria em um utilitarismo 
rasteiro, acho que a ideia pode ter relação com [...] uma certa 
demanda (do público) por ver, reconhecer um sujeito 
desnudando-se, (de)compondo-se por escrito, na frente do 
leitor, construindo um sujeito na realidade das palavras.  

 

 Martins (2014) comenta que a chamada “escrita terapêutica” é 

característica própria das “escritas do eu”, não sendo recurso restrito à 

autoficção, nem tampouco, estritamente necessário para legitimar o conceito. 

Todavia, o desnudamento do sujeito constitui a tessitura da fragmentação do 

                                                           
8
 Chico e o romance que nasceu de acasos. Artigo escrito por Isabel Coutinho, para Ípsilon. 

Disponível em https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-romance-que-nasceu-de-acasos-
1686416 
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texto, assim como a ambiguidade, que permita que se estabeleça a relação 

entre pactos, sobretudo o oximórico. Tais características são perfeitamente 

observáveis na obra de Chico Buarque. Além do trato com a linguagem, que 

manifesta a preocupação do escritor em produzir um texto altamente 

elaborado, próprio da ficção. Esses, entre outros elementos, verificaremos 

adiante. 
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II. AUTOFICÇÃO EM O IRMÃO ALEMÃO 

 

 

2.1 Sobre Francisco Buarque de Holanda: Chico Buarque 
  

As informações que seguem a respeito da biografia de Chico Buarque, 

neste trabalho, foram pesquisadas na biografia, escrita por Humberto Werneck, 

e no site do autor. Quando tinha dois anos de idade, mudou-se com a família 

para São Paulo, indo morar na Rua Haddock Lobo, pelo propósito de seu pai 

assumir a direção do Museu do Ipiranga. Aos nove anos, foi morar na Itália, em 

Roma, por ocasião de seu pai ter sido convidado a ministrar aulas na 

Universidade de Roma. Nessa época, aprendeu a falar o italiano e o inglês. 

 

Eu leio bem francês, italiano e espanhol. Quando criança, 
falava italiano e inglês porque morei em Roma durante dois 
anos e estudava em escola americana. Com 10 anos de idade 
eu falava italiano e inglês correntemente. Eu tenho até hoje 
uma carta em que uma professora americana, ao despedir-se 
de mim, disse que um dia ainda leria um romance "written by 
Francisco Buarque de Hollanda". Depois parei e esqueci 
ambos. O italiano eu retomei quando fui morar novamente na 
Itália, em 1969. Mais tarde quis retomar o inglês e fui tomar 
umas aulas. Foi engraçado, minha professora disse que eu 
tinha uma boa pronúncia, mas que o meu vocabulário era muito 
infantil... 
Na tradução do "Estorvo" para o inglês eu fiquei em Londres 
uns dez dias, diariamente, com meu tradutor. Consegui 
entender o suficiente para detectar o que não estava correto –
mas não conseguia apontar soluções.9 

 

 

 Na Itália, começou a compor as primeiras marchinhas de Carnaval. 

Desde muito pequeno, esteve rodeado de grandes nomes da arte como, 

Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Manuel Bandeira, Jorge Luís Borges, entre 

                                                           
9
 Trecho da entrevista Chico Buarque volta ao samba e rememora 30 anos de carreira, 

concedida para a Folha de São Paulo, em 1994. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/1/09/mais!/3.html 
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outros, por consequência do círculo de amigos que seu pai fazia parte.  No 

meio dos anos 50, a família retorna ao Brasil.  

 No início da década de 60, anos 1961-1962, publica as primeiras 

crônicas no jornal da escola que estudava, as quais deu o nome de 

Verbâmidas. Todavia, ironicamente, seu primeiro destaque na impressa, deve-

se a um episódio de roubo10. A notícia foi estampada nas folhas do jornal 

paulistano Última Hora, sob o título: “Pivetes furtam um carro: presos”. Chico 

arrombou um carro, junto de um amigo, para dar umas voltas pela cidade de 

São Paulo. A pena imposta foi de ficar proibido de sair de casa, à noite, 

acompanhado dos pais, até que completasse 18 anos.  

 Em 1963, ingressa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 

Universidade de São Paulo, onde acabou abandonando o curso três anos 

depois. Nessa época, Chico lia muita poesia e prosa de autores franceses, 

como Flaubert, Céline, Camus e Sartre.  Levava tais obras sempre consigo 

para a universidade. Os amigos, então, o indagaram: se gostava tanto desse 

tipo de leitura porque não lia literatura brasileira? Assim, iniciou seu processo 

de formação literária, no qual dá destaque para a leitura das obras de 

Guimarães Rosa:  

 

A partir dos meus 15, 16, 17 anos, na minha adolescência, eu 
comecei a ler muito. E comecei a ler muito em francês – que 
ainda hoje eu escrevo melhor do que falo. Era influência da 
biblioteca do meu pai. O que ele mais tinha era literatura em 
língua francesa. E ler foi uma maneira que encontrei de me 
aproximar dele. [...] A minha tentativa de aproximação com 
meu pai foi através da literatura. Ele vivia fechado na biblioteca 
e eu, que tinha medo de penetrar naquele território, começei a 
ler algumas coisas. Ele me indicava desde clássicos, como 
Flaubert, até Céline, Camus e Sartre. Li, ainda em francês, 
Kafka, Dostoiévski, Tolstói e uma boa dose de literatura russa. 
Mais prosa do que poesia: meu conhecimento de francês 
sempre foi suficiente para prosa e insuficiente para poesia. Eu 
me lembro de, lá pelos 18 anos, ir para a Faculdade de 
Arquitetura com esses livros em francês, o que era uma atitude 
um pouquinho esnobe. Talvez para me valorizar dentro de casa 
ou talvez para agradar meu pai. [...] eu tinha amigos com quem 
falava e discutia literatura em francês. Era uma atitude um 

                                                           
10

 Tratarei mais adiante sobre determinado episódio, acerca dos fatos reais que fazem parte do 
romance O Irmão Alemão. 
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pouco exibicionista, até que um colega me deu uma 
debochada: "Mas você só vem com esses livros para cá, por 
que não lê literatura brasileira?" Eu respondi: "Você tem razão". 
E comecei a ler o que não havia lido até então, de Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade até Guimarães Rosa, por quem 
me apaixonei. Guimarães Rosa talvez seja esse marco para 
mim. Foi uma descoberta. Durante um bom tempo, queria 
escrever à la Guimarães Rosa. Participei de diversos 
concursos de contos naquela época, textos cheios de 
neologismos. [...] Comecei com "Sagarana", "Corpo de Baile" e 
chegar até o "Grande Sertão”. [...] Conheci Bandeira, 
Drummond, e conheço João Cabral. Bandeira eu conheci 
desde pequeno, porque ele era muito amigo de meu pai e 
padrinho de meu irmão mais velho, Alvaro Augusto.11 

 

  Foi no ano de 1964 que Chico iniciou sua trajetória pelos palcos, como 

cantor. Sua influência, sobretudo como compositor se deu à amizade com 

Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Boa parte dos brasileiros tem em Chico 

Buarque sinônimo da música popular brasileira, desde o início da década de 

60. Foram muitas participações em festivais de músicas, discos e shows, assim 

como também apresentou programas musicais da TV Record, e participou de 

filmes, como Garota de Ipanema (1967), Quando o carnaval chegar (1972), 

Certas palavras (1980) e Amor vagabundo (1989).  Iniciou a participação no 

teatro em 1965, em que musicou a peça Morte Vida Severina, e teve 

participação nas peças O momento é a bossa, e O Picapau. 

Sendo a década de 60 marcada pelo regime militar e ditador, e as 

expressões artísticas (música teatro, literatura) vigiadas constantemente pelo 

governo, Chico não estaria de fora desse meio. Nesse tempo, conheceu 

Gilberto Gil e Caetano Veloso, que ainda se tornariam os expoentes do 

movimento tropicalista. Em 1967, escreve a peça Roda Viva, que foi proibida 

durante a segunda temporada, sendo alvo de violência e agressão do regime 

militar da época. Gota d’agua (1975) e Calabar (1973, sendo aguardada a 

estreia para 1974) foram outras peças, de sua autoria, também vítimas do 

regime da ditadura. A primeira teve que ser reduzida a alguns cortes, e a 

segunda foi proibida, sendo liberada apenas seis anos depois, em 1980. Ópera 

                                                           
11 Trechos da entrevista mencionada na nota da página 30. 
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do Malandro (1978) foi outra peça de sua autoria, sendo reapresentada em 

2014. 

Chico Buarque também não escapou do exílio. Em dezembro de 1968, 

alguns dias após a decretação do AI-5, é chamado pelo regime militar para 

prestar depoimento acerca de sua participação na “Passeata dos 100 mil”12 e 

as cenas de sua peça Roda Viva. Um mês depois, parte para a França, para a 

Feira Fonográfica de Cannes, após permissão de um coronel, e inicia em 

seguida um auto-exílio na Itália, retornando para o Brasil em março de 1970.  

A luta contra a ditadura não cessou, mesmo após a temporada na Itália. 

Logo que chegou ao Brasil, gravou a música Apesar de você, que após 

milhares de cópias do LP que fazia parte, foi censurada, assim como o LP foi 

retirado das lojas e a gravadora foi fechada. O regresso ao Brasil também foi 

marcado por sua participação no CEBRADE - Centro Brasil Democrático, que 

foi um movimento de reflexão e ação política pelo fim da ditadura, junto de seu 

pai e Oscar Niemeyer, entre outros.  

Chico Buarque teve outras ações proibidas pela ditadura, em relação às 

músicas e capa de disco. Assim, criou o pseudônimo Julinho da Adelaide, com 

o objetivo de continuar na carreira artística, sendo descoberto cinco anos 

depois. Com isso, decide ficar nove anos longe dos palcos, pelo motivo de seu 

nome ser excessivamente aliado ao símbolo da luta política contra a ditadura.  

Além de compor músicas para diversos espetáculos, como balés, peças 

de teatro, inclusive infantil (Os Saltimbancos), e filmes, incursiona na literatura 

em prosa com a novela Fazenda Modelo (1974). Em 1979, lança o livro infantil 

Chapeuzinho Amarelo, com ilustrações de Ziraldo; essa obra foi condecorada, 

no mesmo ano, com o selo Altamente Recomendável para Crianças, da 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), e ganhou o prêmio 

Jabuti, em 1998.   

Seu lado romancista surgiu apenas a partir da década de 90. Seu 

primeiro romance Estorvo é lançado em 1992, e recebeu o prêmio Jabuti, no 

                                                           
12

 A passeata dos 100 mil ocorreu em 26 de junho de 1968, na cidade Rio de Janeiro, sendo 
uma grande manifestação popular contra a ditadura militar. Contou com a participação de 
artistas e intelectuais.   
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mesmo ano. Foi adaptado para filme no ano 2000. O mesmo ocorreu com o 

segundo romance, Benjamim (1994), sendo recriado para o cinema em 2003. 

No mesmo ano, lança o romance Budapeste, que recebeu os prêmios Passo 

Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura, em 2004, e o prêmio Jabuti, no mesmo 

ano. Em 2009 publica Leite Derramado, que também recebe o prêmio Jabuti, 

em 2010. A respeito dos prêmios, o autor foi bastante criticado desde seu 

penúltimo prêmio Jabuti, com Budapeste. A proporção das críticas acerca da 

questão “se foi merecimento ou não” acabou delineando novas regras para 

definição do prêmio.  Todos os romances de Chico Buarque foram publicados 

no Brasil pela editora Companhia das Letras. Fora do Brasil, foram publicados 

na Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Portugal.   

As críticas a respeito de seus livros são das mais diversas: “Chico é 

ídolo”, “Chico é amigo da imprensa”, “Chico tem boas relações”, “Chico vende”, 

“A mídia precisa de ídolos”, e seguem-se não apenas pela mídia, mas também 

pelo meio acadêmico. Seria óbvio, pois se pensarmos que um artista com tanta 

bagagem cultural, desde o convívio familiar, envolvido e engajado em lutas 

sociais e políticas, teria, sim, um grande repertório de críticas. Todavia, críticas 

e polêmicas à parte, a literatura de Chico Buarque tem muito valor literário no 

quadro da literatura brasileira contemporânea.  

 

 

2.2 Identidade na ficção e na realidade: ambiguidades 
 

O Irmão Alemão (2014), também lançado pela Companhia das Letras, 

com publicação, até o momento, feita em 2015, em Portugal, é o livro que mais 

se aproxima da vida do autor. O narrador Francisco de Hollander é filho do 

jornalista e crítico, Sérgio de Hollander, dono de uma fabulosa biblioteca 

pessoal, com um acervo de mais de vinte mil livros. A história narrada por 

Francisco, chamado de Ciccio pela mãe, a italiana Assunta, e pelos amigos, é 

o caminho percorrido em busca do irmão alemão, fruto de um namoro de seu 
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pai com uma moça alemã, Anne Ernest, durante os anos em que viveu na 

Alemanha, 1929-1930, em Berlim.  

Conforme expus, Chico Buarque já tinha um projeto para escrever esse 

livro. Porém, no meio da produção, mais especificamente, quase um ano 

depois que já estava escrevendo, teve um bloqueio e não conseguiu ir adiante: 

precisava saber o que havia acontecido com esse irmão. Realidade e ficção 

estão bem misturadas, “entranhadas, numa narrativa que embaralha sem 

cessar memória biográfica e invenção” (SILVA apud BUARQUE, 2014). O 

termo autoficção é referido para O Irmão Alemão em diversas críticas. Isabel 

Coutinho (2015), do Cultura Ípsolon, comenta a respeito: 

 

É um livro que Chico Buarque precisava de escrever. Uma obra 
em que o autor de Budapeste se aventura na autoficção, 
partindo de uma história verdadeira da sua família para a 
efabulação: o seu pai, Sérgio Buarque de Holanda (1902-
1982), antes de casar com a brasileira Maria Amélia teve uma 
namorada alemã em Berlim, Anne Ernst, de quem teve um 
filho, Sérgio Günther, que ele nunca conheceu, pois só soube 
da sua existência quando já não estava na Alemanha. 

 

A relação entre a ficção e a realidade está numa linha muito próxima da 

obra em questão, pois qualquer leitor conhecedor da biografia de Chico 

Buarque certamente percebe a presença do autor em diversas partes do texto. 

Conforme diz Humberto Werneck (2013. p. 1), há muito de Chico nesse 

romance: “[...] em O Irmão Alemão, sinto o escritor instalado num pré-sal rico 

em materiais de sua vida. Nunca vi tanto Chico num romance de Chico 

Buarque”. As características que compõem a autoficção estão espalhadas por 

todo o texto: ambiguidade e hibridismo, identidade onomástica, o 

rebuscamento no trato com o texto, e a escrita terapêutica.  

 Tampouco, a mescla entre ficção e realidade não é o único combustível 

que sustenta o livro. A maneira pela qual o autor constrói esta obra também 

evidencia seu amplo teor literário. É algo que observamos a construção do 

texto para a vida, conforme explica Doubrovsky (1988): “Nem autobiografia 

nem romance, então, no sentido estrito, funciona no entre-dois, num 
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afastamento constante, num lugar impossível e indescritível exceto na 

operação do texto. Texto/vida: o texto, por sua vez, opera numa vida, não no 

vazio”. (DOUBROVSKY, 1988, p. 69-70).  

 É importante salientar que não somente o leitor conhecedor da biografia 

de Chico Buarque ficaria confuso ao ler o romance. Essa característica da obra 

se dá, sobretudo, pela quase total igualdade dos nomes dos personagens, pai 

e filho, assim como os elementos paratextuais da obra, no tocante ao 

peritexto13. Em muitos momentos da narrativa, o questionamento se faz 

presente: Isso realmente aconteceu? Foi exatamente dessa forma? Trata-se do 

narrador ou do autor? Perguntas feitas de acordo com a identidade onomástica 

e os peritextos, relacionados à biografia do autor.  

Na primeira parte do livro, a narrativa oferece maior relação com a 

juventude de Chico Buarque. Alguns fatos ocorridos na realidade são 

repassados para a ficção: a figura culta e muito conhecida do pai, Sergio 

Buarque de Holanda, a relação distante entre pai e filho e a necessidade de 

aproximação; o namoro de Sergio de Holanda com Anne Ernest, assim como 

sua vivência em Berlim nos anos de 1929-1930; roubo de carros como forma 

de malandragem juvenil, a descrição da cidade de São Paulo desde a década 

de 60, a viagem realizada para a Alemanha com objetivo de informações e 

busca do irmão Sergio, o conhecimento em língua e literatura francesa, entre 

outros.  

 Entretanto, é importante lembrar que na autoficção as informações de 

dentro da narrativa, ou seja, do texto, oportunizam a mescla com a realidade. 

Essa condição é imposta aos limites que envolvem a obra, somente. Conforme 

Doubrovsky (2008) é essencial que esse hibridismo esteja no texto, e não fora 

do texto como informações extratextuais que condicionariam a mescla: 

entrevistas com o autor, críticas a respeito da obra, etc., no tocante ao epitexto. 

Todavia, esses recursos somam no sentido de agregar conhecimento a fatos 

da biografia do autor enquanto se relacionam com a ficção conferida à obra, 

mas não determinam a classificação da mesma como autoficção. Tal 

                                                           
13 Discorrerei acerca desse elemento mais adiante, no item 2.4 deste capítulo. 
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classificação só é possível por meio do texto. Martins (2015, p. 47) comenta 

acerca da expressão da autoficção, enquanto recurso restrito ao texto:  

 

Alguns teóricos consideram “romance autobiográfico” uma 
classificação obsoleta e preferem não diferenciá-la da 
autoficção. Há, contudo, uma diferença sutil entre ambas, que 
merece ser considerada. O pacto do romance autobiográfico é 
o fantasmático; o autor não tem a intenção de se revelar no 
texto e só o encontramos recorrendo à extratextualidade. 
Exemplo disso é O Ateneu, de Raul Pompeia (1996), cuja 
intenção é que o livro seja lido como romance. Na autoficção, 
um romance pode simular ser uma autobiografia ou camuflar, 
com ambiguidades, um relato autobiográfico sob a 
denominação de romance. Como anotou Manuel Alberca 
(2007), há um salto qualificativo do romance autobiográfico à 
autoficção; da dissimulação e do ocultamento do romance 
autobiográfico passa-se à simulação e à aparência de 
transparência da autoficção. 

  

 

O Irmão Alemão apresenta, já na orelha do livro, conforme mencionei, as 

informações que caracterizam o pacto romanesco e explicam a mescla entre 

ficção e realidade. Há, ainda, outras informações que sinalizam a ambiguidade:  

 

O narrador transita entre registros, mas o autor dispensa os 
recursos que poderiam indicar a passagem de um a outro [...] 
O livro é dedicado a “Sergios”. É pela literatura que Francisco 
se aproxima do irmão ausente e do pai onipresente, mas 
inacessível, enfurnado na biblioteca da velha casa em que as 
“paredes eram feitas de livros”. Ao fazê-lo, Chico Buarque 
escreveu provavelmente o romance de sua vida. 

 

  

Há diferentes relações que permitem a mescla entre realidade e ficção, 

no que tange a autoficção. Nem todos as obras autoficcionais apresentam os 

mesmos nomes entre autor, narrador, entre outras personagens. Algumas 

podem apresentar um apelido, um desdobramento do nome, as iniciais, cuja 

identificação tenha relação com o nome do autor. 
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Uma obra que apresenta identidade onomástica, e o texto faz menção a 

isso a todo momento, inclusive com o exercício ficcional do autor inserido na 

narrativa, é um exemplo mais transparente da autoficção. Um exemplo de tal 

vertente são as obras do escritor português Helder Macedo. Na maioria de 

seus romances, Helder Macedo é o personagem narrador, também escritor, 

que algumas vezes sinaliza as informações da narrativa como construção de 

um romance que está produzindo. Em Pedro e Paula (1998), Helder Macedo 

narrador se traveste exatamente como o autor e brinca com o leitor ao oferecer 

um jogo de verdade e mentira acerca dos fatos que narra. Tudo encaixado no 

exercício autoral do personagem, que está escrevendo o romance que é a 

própria narrativa. Isso não ocorre em O Irmão Alemão, todavia a autoficção fica 

embaralhada pela identidade onomástica, além do ponto de partida da 

narrativa ser um fato confesso da vida do autor: a busca por seu irmão alemão. 

Ainda, a notoriedade da vida de Chico Buarque é algo que não pode ser 

desprezado. Assim, o leitor acaba por fazer relação com o conteúdo do texto à 

vida de Chico Buarque, sobretudo pelas informações peritextuais que explicam 

a história narrada no livro: seu irmão alemão, fruto de um namoro entre seu pai, 

quando ainda solteiro, e uma jovem alemã. Assim, a ambiguidade – ficção e 

realidade embaralhadas – permeia a narrativa, do início ao fim. 

 

 

2.3 Ciccio narrador e Chico autor: ficção e realidade de mãos dadas 
 

A história em O Irmão Alemão inicia com Francisco de Holander, 

chamado pela mãe e pelos amigos mais chegados de Ciccio, durante a leitura 

de O Ramo de Ouro, um dos livros da biblioteca de seu pai, Sergio de 

Hollander, onde encontra uma carta endereçada ao pai pela remetente Anne 

Ernest, de Berlim. Como a carta era escrita em alemão, Ciccio lembra que o 

amigo Thelonious, (na infância chamado de Capitão Marvel) que mais tarde é 

chamado de Ariosto, tem um amigo alemão, Udo, que traduz a carta para 

Ciccio, revelando-lhe assim o conteúdo: Anne mencionava uma carta anterior 

enviada a Sergio, sobre o filho que tiveram, e pedia uma resposta afim de que 
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a “liberasse” para casar com o pianista Heinz Borgart, para constituir família e 

oportunizar o lar tão almejado por ela para o filho. Caso não tivesse resposta, 

pois esperava pelo retorno dele à Alemanha, que nunca ocorreu, juntaria-se ao 

pianista.  

Primeiramente, já se verifica a identidade onomástica nas primeiras 

páginas da obra: Francisco de Hollander, filho de Sergio de Hollander – uma 

espécie de desdobramento aos nomes reais, pelo sobrenome, apenas: 

Holanda/Hollander. Mais adiante, é mencionado, ainda, um casal de avós, 

Arnau de Hollander e Clementina Moreira de Hollander. A principal 

característica da autoficção que a diferencia de outros gêneros instrospectivos, 

é a identidade onomástica. Conforme Doubrovsky (2010) afirma, a palavra 

autoficção, em seu uso corrente, remete sempre à existência real de um autor. 

Esse autor estaria diretamente ligado às características da identidade 

onomástica, assim como o processo de ambiguidade, por exemplo.  

Os primeiros nomes, Francisco e Sergio, 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. A referência aos nomes do autor e ao pai do autor sugere, 

ainda, o questionamento se os nomes dos avós seriam os mesmos. Todavia, 

não são. Os avós paternos de Chico Buarque foram Cristóvão Buarque de 

Hollanda e Maria do Carmo Carvalho. O nome Arnau de Hollander refere-se ao 

primeiro membro da família Hollanda que chegou ao Brasil, um nobre provindo 

de Utrecht, na Holanda. Outros personagens, como a mãe e o irmão, Assunta e 

Domingos, não têm relação com os nomes dos reais membros da família do 

autor. A narrativa percorre, assim, embaralhada entre ficção e realidade. 

  Os nomes e também algumas situações conhecidas pelo público 

conhecedor da biografia de Chico Buarque são alguns fios condutores com a 

realidade de vida do autor. Há muitas “sinceridades forjadas” que são 

oferecidas ao leitor. Azevedo (2008) discorre a respeito da autoficção, da 

mescla entre vida e ficção utilizada pelos autores, ao fazerem o narrador jogar 

com as margens do gênero e encenarem um balanço de vida: 
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A autoficção é entendida, então, como um apagamento do eu 
biográfico, capaz de constituir-se apenas nos deslizamentos de 
seu próprio esforço por contar-se como um eu, por meio da 
experiência de produzir-se textualmente. Eu descentralizado, 
eu em falta que preenche os vazios do semi-oculto com as 
sinceridades forjadas que escreve. (AZEVEDO, 2008, p. 34). 

 

  

 Nesse sentido, o texto autoficcional abre-se como uma possibilidade de 

reiventar a linearidade do exercício autoral. O fruto dessa composição é 

ficcional, longe do caráter estritamente biográfico. Há uma impossibilidade de 

afirmar uma verdade na escrita, e não há um pacto autobiográfico. Todavia, há 

uma referencialidade, que difere do pacto estritamente romancesco e abre 

portas ao pacto ambíguo.  

 

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. 36). 

  

 Chico Buarque utiliza muito da referencialidade. O desejo de escrita do 

livro parte de um fato da vida do autor: o irmão alemão que não era conhecido 

por ele e pela família, tampouco sabia informações do mesmo. Conforme foi 

escrevendo, Chico teve a necessidade de saber o que havia se dado de fato 

com esse irmão. Ele conta em entrevista a Folha de São Paulo, em 1994, que 

tinha 22 anos quando soube da existência do irmão alemão, quando estava 

entre os amigos Vinícius de Moraes e Tom Jobim, numa visita a Manuel 

Bandeira:  

 

Fui com o Tom e o Vinícius. Foi um encontro interessante. Ele 
tocou um pouco de piano e começou a contar umas histórias 
do meu pai. "Ah! o Sérgio"... e no meio de algumas lembranças 
ele mencionou "aquele filho alemão". Eu perguntei: "Que filho?" 
Eu não sabia que meu pai tinha tido um filho na Alemanha. O 
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Vinícius me perguntou: "Você não sabia?" Eu disse: "Não". Era 
um pouco segredo lá em casa. Meu pai tinha tido um filho 
alemão antes de casar. Eu fiquei muito chocado e quando pude 
ir a São Paulo perguntei ao meu pai sobre isso. No começo ele 
não quis falar, mas depois abriu o jogo. 
Folha – Você chegou a conhecer esse irmão? Chico Buarque - 
Não. Eu até tinha vontade. Numa entrevista antiga, que meu 
pai deu para o Jorge Andrade, na revista "Realidade", ele 
falava uma coisa engraçada. Ele dizia que tinha a pele muito 
branca e quando viajava perguntavam se ele era filho de 
alemão. Ao que ele respondia: "Não, sou pai de alemão." 
Meu pai viveu na Alemanha no começo dos anos 30, morou 
dois anos e veio embora. Tinha uma namorada que ficou 
grávida. Eu não sei bem a história desse namoro. Mas ele 
chegou aqui e, passado um tempo, casou-se com a minha 
mãe. Eu só sei que mais tarde, durante a Guerra, a mãe desse 
menino mandou uma carta a meu pai pedindo para ele enviar 
documentos provando que não tinha sangue judeu. Minha mãe, 
que sempre se ocupava das coisas práticas, foi quem descolou 
os papéis provando que meus avós e bisavós não tinham 
sangue judeu. Os papéis foram entregues ao Consulado 
Alemão aqui no Brasil. Foi a última notícia que se teve dela e 
do filho. Volta e meia eu e meus irmãos tentamos descobrir o 
paradeiro desse irmão, que hoje teria uns 60 e poucos 
anos. FOLHA DE SÃO PAULO, 1994, p. s/n. 

 

 

 Em O Irmão Alemão, Ciccio descobre dados sobre o irmão por meio da 

carta encontrada no meio do livro O Ramo de Ouro:  

 

Desta vez eu vinha lendo O Ramo de Ouro, numa edição 
inglesa de 1922, e ao virar a página 35 dei com uma carta 
endereçada a Sergio de Hollander, rua Maria Angélica, 39, Rio 
de Janeiro, Südamerika, tendo como remetente Anne Ernest, 
Fasanestrasse 22, Berlin. Dentro do envelope, um bilhete 
batido à máquina em papel almaço amarelado e puído. [...] 
Escrito em alemão, cheio de maiúsculas, dele só posso 
entender o cabeçalho e a assinatura Anne com a caligrafia 
inclinada para a direita. Sei que meu pai ainda solteiro morou 
em Berlim entre 1929 e 1930, e não custa imaginar um caso 
dele com alguma Fräulein por lá. Na verdade, acho que já ouvi 
falar de algo mais sério, acho até que há tempos ouvi em casa 
mencionarem um filho seu na Alemanha. Não foi discussão de 
pai e mãe, que uma criança não esquece, foi como um 
sussurro atrás da parede, uma rápida troca de palavras que eu 
mal poderia ter escutado, ou posso ter escutado mal. 
(BUARQUE, 2014, p. 8-10).  
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 O texto parte da identidade onomástica e do referencial, torna-se uma 

mescla entre realidade e ficção dessa forma, e também, ao passo que utiliza 

algumas passagens conhecidas da vida de Chico Buarque, divulgadas em 

biografias e entrevistas. O público conhecedor da biografia do autor certamente 

identificará as passagens de sua vida, que ele transporta para a obra. 

Entretanto, o público não conhecedor da biografia sofrerá indagações no 

decorrer da leitura, por conta da identidade onomástica presente na narrativa, 

assim como as informações expressas nos peritextos do livro, uma vez que já 

alertam ao leitor que terá uma leitura calcada entre realidade e ficção. 

 No âmbito desta pesquisa, foi necessário o trabalho de identificar as 

passagens que permeiam o livro, que relacionam a vida de Ciccio a 

determinados episódios da vida de Chico Buarque. Já mencionei alguns dados 

da vida do autor que foram inseridos na obra, e com eles, relacionam-se 

algumas personagens. Vejamos os mesmos, além de outros: 

 O narrador Ciccio é o segundo filho do casal Sergio e Assunta. O filho 

mais velho é Domingos, sendo apelidado pela família de Mimmo. A mãe é 

italiana, uma espécie de personagem caricatural de uma italiana dedicada à 

família e à casa. Assunta cuida da biblioteca de Sergio, desde a busca e 

organização dos volumes das diversas estantes que se espalham pela casa: 

 

Mas ao pé da estante vejo minha mãe de cócoras, buscando 
algum título a mando do meu pai. Não há de demorar, pois é 
ela mesma quem organiza a biblioteca conforme um sistema 
indecifrável, sabedora de que se ela morrer ele estará perdido. 
E nem bem ela entra no escritório com seus passinhos ligeiros, 
carregando quatro volumes grossos aparados no queixo, me 
apresso a guardar o meu. (BUARQUE, 2014, p. 10) 

  

   

 Além de dedicar cuidados exclusivos à biblioteca, Assunta cuida de todo 

o serviço doméstico, sobretudo, dedicado à cozinha, às comidas. Por todo o 

texto, as falas dessa personagem misturam o português e o italiano, assim 

como o narrador quando menciona algo sobre ela:  
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“Minha mãe não era boba, sabia muito bem o que pretendia a 
farfalina” p. 38 “ “Aonde ele foi, mamma? Que sei eu, o 
scontroso enjoou de te esperar e saiu com o Mimmo”. 
“Empurro-lhe o prato com displiscência, e ao remover o papel 
que cobria o doce, papai só falta babar: apfelstrudel! Uma 
amiga lhe mandou, digo, sem notar que mamãe entrava com 
uma torta de abacaxi: che amica?, chi l’lha mandato? “Basta!, 
via!, fuori!fuori!” (BUARQUE, 2014, p. 72, p. 191). 

 

 

A referencialidade com essa personagem não ocorre com relação à mãe 

do autor. A mãe de Chico Buarque, Maria Amélia, não tinha semelhanças com 

a personagem. Chico conta para Werneck (2006, p. 15) que durante a época 

em que a família Buarque viveu na Itália, o rodízio de empregadas (todas da 

região da Sardenha) era grande, para ajudar Maria Amélia: “havia uma Pina, 

havia uma Assunta...”. Essa personagem recorre à memória de vida do autor.  

Chico tinha seis irmãos, (sete, com o irmão alemão), na narrativa Ciccio 

possui um único irmão, Mimmo, que, segundo o narrador, é o filho preferido do 

pai. Mimmo não era dado aos estudos como Ciccio, que fez Letras, pós 

graduou-se e tornou-se professor da universidade em que estudou. A diferença 

era completa, inclusive, física:  

 

Se cunhássemos nossa cabeças eu e meu irmão, cada qual 
numa face de uma moeda, e se girássemos essa moeda com 
um peteleco forte, poderíamos vislumbrar a cabeça do meu pai 
e a cabeça da minha mãe quase simultaneamente. Já com a 
moeda em repouso tornamos a ser duas cabeças tão 
dessemelhantes que ninguém nos imagina irmãos. Só quem 
frequentasse muito a nossa casa, ou estudasse uma rara foto 
da família reunida, notaria que nós dois não somos 
propriamente opostos, e sim complementares. Mas entre mim e 
ele a partilha dos rostos de pai e mãe mostrou-se iníqua, com 
nítida vantagem para meu irmão. Seu rosto tem os traços do 
pai, que está longe de ser um homem bonito, mas no conjunto, 
por algum mistério, resulta numa versão masculina da nossa 
formosa mãe. Já eu herdei detalhes da mãe em desarmonia, 
com um nariz pontudo sem as maçãs salientes que o 
justificam, ou seus lábios carnudos que na minha boca 
pequena não têm cabimento. Os cabelos italianos, que meu 
irmão agora deu para usar em longos cachos, na minha cabeça 
viraram lã de arame. E talvez por um direito de primogenitura 



66 

 

 

ele ficou com as cores maternas, os olhos esverdeados e a tez 
cor-de-rosa, relegando-me a pela rude do meu pai, além do 
prognatismo, olhos cinzentos de óculos. Se, de volta ao 
princípio, as faces do meu pai e da minha mãe misturassem 
num dado rodopiante, poderíamos ter vindo ao mundo com 
várias outras caras, meu irmão e eu, conforme a manhã do 
crupiê, que na hora H sempre rouba para meu irmão. Sem 
contar o que não estava no jogo, o seu metro e oitenta e cinco 
de altura e os meus vinte centímetros a menos. Porém, num 
lance de dados invisíveis, acho que o acaso me compensou 
com atributos de espírito. (BUARQUE, 2014, p. 36-37). 

 

 

 É notória a rivalidade que Ciccio tem com o irmão. Por toda a narrativa 

ele trava uma espécie de disputa com Mimmo, não somente buscando a 

atenção ao pai, mas também às namoradas, sobretudo às conquistas sexuais.  

 

Nos arredores de uma duvidosa escola de propaganda, em 
cujas salas de aula jamais foi visto, meu irmão ganhou fama de 
desbravador. Com efeito, eram sem conta as estudantes que 
entravam donzelas no seu quarto, para saírem ajeitando por 
cima as roupas de baixo, e que eu registrava numa caderneta 
mental. Em algum fim de tarde ia procura-las nos bares da Bela 
Vista, pedia licença para sentar à sua mesa e me apresentava 
como irmão do meu irmão. Era o bastante para que largassem 
o sanduíche ou as apostilas e me atendessem, e já na primeira 
conversa eu ganhava sua confiança. Dava atenção às suas 
confidências e até me sujeitava a embolsar bilhetes amorosos 
que, como é claro, não chegariam ao destino. Também ouvia 
duras queixas, porque meu irmão era um canalha que prometia 
o amor e tal e coisa e sumia sem dar satisfações. E folguei em 
aprender que nem todas lhes dariam uma segunda chance, se 
por hipótese procuradas, pois era um açodado, não era afeito a 
preliminares e muito menos a prorrogações. À noitinha 
trocávamos telefones, e no encontro seguinte meu irmão já 
seria assunto pífio, porque era de sonetos de Shakespeare 
para cima que se tratava. Sei que elas me ouviam 
embevecidas menos pela poesia que pelo timbre da minha voz, 
característica paterna em que, aí sim, meu irmão e eu somos 
gêmeos. E que seria meu trunfo no escuro do cinema. [...] Foi 
no Cine Majestic que levei para casa minha primeira ex do meu 
irmão, o que me dava o gosto de o estar chifrando um pouco. 
(BUARQUE, 2014, p. 37-38).  
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Ao contrário do irmão, Ciccio dava preferência para namorar moças 

sexualmente experientes.  Após longas investidas com a colega de classe de 

cursinho, Maria Helena, moça que se apresentava “descolada” para a época, 

desistiu dela após descobrir que a moça era virgem: Mimmo interessou-se por 

Maria Helena, pelo “faro” que tinha para as virgens, enquanto Ciccio custou a 

perceber o mesmo:  

 

Percebi quando ele deitou o olho na Maria Helena, e ela custou 
a crer quando a preveni que aquele tipo era meu irmão. [...] 
Mas não pensei que meu irmão fosse se engraçar por ela, pois 
só na minha classe havia mais de vinte supostas virgens, e a 
virgindade era uma etiqueta de que ele, bem ao contrário de 
mim, não abria mão. A Maria Helena eu dava por certo que já 
não o era, embora ainda não tivesse tirado a prova. Mas ela 
morava só com a mãe, não tinha hora para voltar para casa, 
bebia cerveja, era esguia, tinha a bunda alta, tinha um não sei 
quê, um jeito meio liberal de caminhar, de falar com as vogais 
abertas, fora que a Maria Helena é carioca e cariocas são 
notoriamente mais soltas. Não fazia portanto o gênero do meu 
irmão, eram comigo suas afinidades. [...] A temperatura entre 
nós dois então só fazia aumentar, e quando insisti para que 
subisse comigo em casa, ela aceitou com a ressalva de que 
talvez ainda não estivesse pronta para tudo. Sim, era virgem, e 
a notícia me esmoreceu, ao mesmo tempo que reavivou meus 
piores temores, pois meu irmão continuava de tocaia à porta do 
cursinho. [...] Mas eu não estava mais a fim de perder tempo 
com a Maria Helena, parti logo para cima de outra colega, e 
outra, e outra, se pudesse lamberia todas as mulheres que 
meu irmão teve na vida. (BUARQUE, 2014, p. 39-38, 41) 

 

 

  Além de galanteador, Mimmo tinha atributos na voz, era locutor de 

vinhetas e propagandas de rádio da época:  

“[...] E deu para frequentar portas de ginásio, onde sempre leva 
algumas incautas na conversa com aquela voz mais que nunca 
irresistível, agora ele se presta a gravar locuções para 
comerciais de rádio. Até mamãe instalou um rádio na cozinha 
para não perder os reclames do Sabonete Palmolive, das 
caixinhas de emoções do Chiclete Adams, ou da Cerveja 
Hércules: enfim um herói preto. [...] Rádio Difusora AM, São 
Paulo, novecentos e sessenta quilo-hertz. (BUARQUE, 2014, 
p.72-74) 
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 A rivalidade de Ciccio para Mimmo era não somente na questão das 

conquistas sexuais, mas também na atenção que este recebia do pai. Tal 

rivalidade dessa personagem soa como uma espécie de retaliação ao irmão, 

causada pelo ciúme da aproximação entre pai e filho. A forma pela qual ele 

tentava se aproximar do pai era por meio da literatura: 

 

Está bom para ficar pensando na minha amizade com o 
Thelonious, o que me leva a pensar no meu pai com meu 
irmão, que entra à vontade no escritório mas só lê gibi, o que 
me leva a pensar que em algum dia revelar a meu pai que, 
bem ou mal, li em francês o Guerra e paz até a metade, e 
agora com ajuda do dicionário inglês penava para compreender 
O Ramo de Ouro [...] (BUARQUE, 2014, p. 14). 

 

 

 Desde criança, Ciccio sentia que o pai dava mais confiança ao irmão, 

desde às tarefas mais comuns, como levar um artigo seu ao jornal: “era ao meu 

irmão que de tempos em tempos meu pai confiava um envelope a ser entregue 

na redação de A Gazeta, do outro lado da cidade. Para isso, além do dinheiro 

do bonde, ele o remunerava com uma quantia suficiente para uma semana de 

milk-shakes” (BUARQUE, 2014, p. 21).  

 Rivalidades à parte, somente na ficção, Chico Buarque conta, ainda na 

entrevista de 1994, à Folha de São Paulo, que a literatura também foi um meio 

de se aproximar de seu pai:  

 

[...] ler foi uma maneira que encontrei de me aproximar dele (o 
pai). A minha tentativa de aproximação com meu pai foi 
através da literatura. Ele vivia fechado na biblioteca e eu, que 
tinha medo de penetrar naquele território, começei a ler 
algumas coisas. Ele me indicava desde clássicos, como 
Flaubert, até Céline, Camus e Sartre. Li, ainda em francês, 
Kafka, Dostoiévski, Tolstói e uma boa dose de literatura russa. 
[...] Talvez para me valorizar dentro de casa ou talvez para 
agradar meu pai. 
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 Ainda sobre a relação com os livros, Ciccio, professor de literatura, 

apaixonado por essa arte, lia e carregava vários dos livros autografados de seu 

pai para a faculdade, de nomes ilustres da literatura, todos amigos de Sergio 

de Hollander:  

 

Gabola, bagarola, cabotino, meus colegas não me perdoavam 
por ostentar os livros autografados do meu pai nos corredores 
da faculdade de letras. E arriscando-me a aborrecê-los mais 
um pouco, eu não resistia a me referir sem cerimônia aos 
autores assíduos na minha casa, o João, o Jorge, o Carlos, o 
Manuel. O Sartre? De passagem por São Paulo fez questão de 
nos visitar com a Simone, extrapolei numa aula de filosofia. 
Mas os colegas me censuravam sobretudo o que lhes parecia 
um ar meio blasé, numa época de grande efervescência 
política (BUARQUE, 2014, p. 47). 

 

  

 Chico Buarque também levava livros da biblioteca de seu pai, como 

forma de ostentação aos colegas da faculdade, ao contar na mesma entrevista 

para a Folha de São Paulo, em 1994:  

 

Eu me lembro de, lá pelos 18 anos, ir para a Faculdade de 
Arquitetura com esses livros em francês, o que era uma atitude 
um pouquinho esnobe. [...] eu tinha amigos com quem falava e 
discutia literatura em francês. Era uma atitude um pouco 
exibicionista, até que um colega me deu uma debochada: "Mas 
você só vem com esses livros para cá, por que não lê literatura 
brasileira?" Eu respondi: "Você tem razão".14 

 

 

 Todavia, o exemplo maior de referencial que o autor utiliza, além de 

todo o cerco que inclui a busca pelo seu irmão alemão, é a figura de seu pai 

com extremas semelhanças à figura do pai de Ciccio. Ambos eram homens 
                                                           
14

 Esta citação é parte de outra já mencionada na página 37. Repete-se nesta página para 
exemplificar a mescla entre ficção e realidade. 
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intelectuais, donos de uma vasta biblioteca, sempre enclausurados nela a 

trabalho e a leituras. As amizades ilustres, os cargos que possuíam eram 

também outras semelhanças. O pai de Ciccio era jornalista, escrevia para 

colunas de jornais, além de supervisor geral do Cambesp (Conselho 

Administrativo de Museus e Bibliotecas do Estado de São Paulo). E o eixo da 

história de Ciccio pela busca ao irmão alemão discorre também do fato de seu 

pai ter morado e trabalhado em Berlim, onde conheceu Anne Ernest. 

 O historiador Sergio Buarque de Holanda, pai de Chico Buarque, foi 

morar em São Paulo quando assumiu a diretoria do Museu do Ipiranga. O autor 

utiliza o referencial do pai, que morou na Alemanha a trabalho e lá namorou e 

engravidou a jovem alemã. O pai de Ciccio era um homem bastante dedicado à 

sua biblioteca. Trabalhava e lia por horas dentro daquele ambiente:  

 

Por isso não estranha que muitas vezes meu pai deixasse cair 
no peito um livro aberto e adormecesse com um cigarro entre 
os dedos ali mesmo na espreguiçadeira, onde sonharia com 
papiros, com os manuscritos iluminados, com a Biblioteca de 
Alexandria, para acordar angustiado com a qualidade de livros 
que jamais leria porque queimados, ou extraviados, ou escritos 
em línguas foa do seu alcance. Era tanta leitura para por em 
dia, que me parecia improvável ele vir a escrever o melhor libro 
del mondo. Por via das dúvidas, quando ao sair do quarto eu 
ouvia o toque-toque da máquina de escrever, tirava os sapatos 
e prendia a respiração para passar ao largo do seu escritório. E 
me encolhia todo por azar naquele instante ele arrancasse num 
ímpeto o papel do rolo, achava que em parte era de mim a 
raiva com que ele esmagava, embolava a folha e a 
arremessava longe. Outras vezes a máquina cessava para 
meu pai pedi socorro: Assunta! Assunta!, era alguma citação 
que ele precisava transcrever urgentemente de um 
determinado livro. Com isso levava meses para redigir, rever, 
rasurar, arremessar bolotas, recomeçar, corrigir, passar a limpo 
e certamente contrafeito entregar para publicação o que seriam 
rascunhos do esqueleto do grande livro de sua vida. Eram 
artigos sobre estética, literatura, filosofia, história da civilização, 
que ocupariam uma coluna ou um rodapé de jornal. 
(BUARQUE, 2014, p. 19-20) 
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 Essa imagem da personagem ocorre em muitos momentos da 

narrativa: sempre dentro do escritório, escrevendo algo, ou lendo algum dos 

mais de vinte mil títulos de sua extensa biblioteca. Chico Buarque passou para 

a ficção essa imagem de seu pai, sendo facilmente reconhecida, não somente 

pela identidade onomástica, mas sobretudo pelas características extremamente 

semelhantes ao historiador Sergio Buarque de Holanda. Ana de Hollanda, uma 

das irmãs do autor, conta a impressão que lhe causou tal personagem: 

 

“O pai do Ciccio é um cara mais severo, e papai era brincalhão. 
Mas a descrição dele trabalhando, bate na máquina, arranca a 
folha, amassa, joga a bola de papel, é como me lembro”, conta 
a cantora e ex-ministra Ana de Hollanda, a número 6. “Chico 
adora esse quebra-cabeças.”15 

 

 O autor dá ênfase à narração de Ciccio, ao mencionar por diversas 

vezes a relação de seu pai com a extensa biblioteca. Ciccio conta que o pai 

gastou metade da herança que recebeu na compra de livros raros, sendo esse 

o luxo a que se dava.  

 

A biblioteca do meu pai contava então uns quinze mil livros. No 
fim superou os vinte mil, era a maior biblioteca particular de 
São Paulo, depois da de um bibliófilo rival que, dizia meu pai 
não leu menos de um por dia. Isso sem contar os jornais, as 
revistas e a farta correspondência habitual, com os últimos 
lançamentos que por cortesia as editoras lhe enviavam. A 
grande maioria deles descartava já ao olhar a capa, ou após 
uma rápida folheada. Livros que jogava no chão e mamãe 
recolhia de manhã para juntar no caixote de doações à igreja. 
E quando porventura ele se interessava por alguma novidade, 
sempre encontrava algum pormenor que o remetia a antigas 
leituras. Então chamava com seu vozeirão: Assunta! Assunta!, 
e lá ia minha mãe atrás de um Homero, um Virgílio, um Dante, 
que lhe trazia correndo antes que ele perdesse a pista. E a 
novidade ficava de lado, enquanto ele não relesse o livro antigo 
de cabo a rabo. [...] Quando papai morreu, apareceu um editor 
disposto a publicar uma coletânea dos artigos assinados por 
ele ao longo da vida. Fui contra, cheguei a mostrar à minha 
mãe a profusão de correções e emendas ilegíveis que meu pai 
sobrepusera ao texto ou anotara à margem dos próprios 

                                                           
15

 O mistério de Chico em O Irmão Alemão, disponível em 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2014/11/17/noticiasjornalvidaearte,3348874/o-
misterio-de-chico-em-o-irmao-alemao.shtml 
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artigos, recortados dos jornais. Mas mamãe estava convencida 
de que o livro seria aclamado no meio acadêmico, quiçá 
editado até na Alemanha, graças aos escritos de juventude 
concebidos naquele país. E ainda insinuou que desde a 
infância eu procurava sabotar meu pai, haja vista aquele ensaio 
que por minha culpa desfalcaria suas obras completas. 
(BUARQUE, 2014, p. 20-21). 

 

 

 Além de tentar aproximar-se do pai por meio da literatura, Ciccio 

acredita que a tentativa de busca pelo paradeiro do irmão alemão seria uma 

espécie de redenção para todas as barreiras que o faziam separar-se do pai. 

Era durante os jantares, momento em que a família estava reunida, que ele 

fazia algumas tentativas: 

 

Eu de fato poderia constar sem mentir que em 1929 meu pai 
entrevistou Thomas Mann no suntuoso Hotel Adlon, no bulevar 
Under Linden. Mas, não satisfeito, talvez me desse na telha 
acrescentar que, a despeito de sua consideração por Thomas, 
na ocasião papai roubou-lhe a namorada, com quem veio a ter 
um filho alemão. Meu pai ficou com o garfo suspenso diante da 
boca, enquanto meu irmão continuava a folhear a Playboy à 
esquerda do prato. Só mamãe, depois de um momento atônita, 
se manifestou: ma quem tem vergonha de um filho tedesco, 
Ciccio? Sei lá, disse eu, só sei que o Thomas Mann tinha 
vergonha da mãe brasileira. Era uma afirmação controversa, 
pelo que havia lido a respeito, mas feita com propósito de 
suscitar uma reação do meu pai. Ele poderia retrucar que o 
próprio Mann reconhecia traços da ascendência latina em seu 
estilo, ou que a mãe lhe inspirara belas personagens para seus 
romances, poderia dizer em suma que eu estava falando 
asneira. Mas, pronto, estaria estabelecida uma ponte entre nós, 
talvez daí em diante meu pai me ouvisse de vez em quando, 
me corrigisse, de algum modo me filiasse. Quem sabe me 
admitisse na sala de visitas como um aluno ouvinte, nas 
noitadas em que recebia seus amigos escritores para beber um 
Old Parr e trocar novidades, anedotas, fofocas literárias. Toda 
coruja, mamãe reforçaria também meu uísque a cada vinte 
minutos, e a altas horas, quando os convivas se retirassem, 
papai num pilequinho sentimental poderia me deixar escapar 
reminiscências de Berlim. No entanto, visto que agora voltava a 
comer seus nhoques como se eu nada houvesse dito, insisti: 
devia ser porque d. Julia da Silva Bruhns Mann, com seu 
sangue de índio e português, falava alto, ria demais e flertava 
com meio mundo nos salões de Munique. Então meu pai 
finalmente pousou o garfo no prato e levou os óculos à testa, 
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no que o imitei com expectativa de que pela primeira vez na 
vida nos olharíamos nos olhos. Mas não, não foi para mim que 
ele se voltou, foi para o meu irmão, que lhe mostrava por baixo 
da mesa uma foto da Playboy: olha só que lombo! Formidável, 
disse meu pai, um lombo extraordinário! E mamãe catava 
farelos de pão na toalha, como sempre fazia quando se fazia 
desentendida nas refeições (BUARQUE, 2014, p. 53-54). 

 

 

 Aqui, sobre a menção ao escritor Thomas Mann, Nobel em Literatura, 

em 1929, o pai de Chico Buarque realizou essa entrevista em Berlim, no Hotel 

Adlon, em Dezembro de 1929, sendo publicada em fevereiro de 1930:  

 

Ao se preparar para entrevistar o autor de “Doutor Fausto”, que 
ainda não havia sido escrito, Sérgio Buarque pesquisou sobre 
a família Mann e descobriu que havia uma história de que tinha 
origem brasileira. Mesmo assim, chega a especular se não se 
trata de uma lenda. Críticos alemães, como Adolf Bartels, 
desmentiam a informação. Quando o repórter começou a 
formular uma pergunta, o autor de “José e Seus Irmãos” o 
interrompeu: “O Brasil faz-me evocar, na verdade, alguns 
instantes deliciosos de minha infância e de minha mocidade. 
Recordo-me de que minha mãe, que era brasileira, e que 
nasceu em uma fazenda de café e ou de açúcar, não me 
recordo bem, entretinha-me frequentemente sobre a beleza da 
baía da Guanabara...”.16 

 

  

 A ficção novamente é embaralhada com a realidade, pois o autor 

menciona a entrevista realizada pelo pai; tampouco como Ciccio comenta 

sobre Anne, que foi supostamente “roubada” de Thomas Mann por seu pai, é 

ficção. O narrador expressa a distância entre ele e o pai até o momento da 

morte deste. Após o desaparecimento de Mimmo, junto da namorada do 

Ariosto, Trícita. O pai entra em profunda tristeza, e aos poucos, vai 

desfalecendo até morrer, depois de perder totalmente as esperanças pela volta 

do filho, que jamais retornou. 
                                                           
16 Sérgio Buarque de Holanda entrevista Thomas Mann e descobre origem brasileira da mãe 
do autor de A Montanha Mágica. Disponível em 
http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa 



74 

 

 

 Outras passagens da narrativa que Chico Buarque embaralha ficção e 

realidade referem-se aos anos de sua infância e juventude. Logo no início da 

história, após encontrar o bilhete de Anne no meio de O Ramo de Ouro, foi até 

a casa do Thelonious para arrombarem um carro, atividade que na época era 

tida por “puxar” carro:  

 

Quando chego à casa do Thelonious ele já me espera no 
portão com uma lanterna e um arame de ponta retorcida. 
Vagamos pelas ruas arborizadas do bairro, até que ao cair da 
tarde topamos com um Skoda estacionado bem a jeito, numa 
esquina em declive sem muita iluminação. Colo as palmas das 
mãos feito um par de ventosas na janela, faço pressão para 
baixo e o vidro cede uns dez centímetros. O suficiente para o 
Thelonious enfiar o arame ali dentro, enganchar e puxar o pino 
da porta, no que ele é craque. Peço para tomar o volante, 
destravo o freio de mão, deixo o Skoda rolar a ladeira e antes 
mesmo que eu conste no meio-fio, o Thelonious já está quase 
deitado aos meus pés com a lanterna acesa entre os dentes e 
a cabeça metida atrás do painel. Remove umas peças que não 
vejo direito, junta os fios, e depois de uns estalos e umas faícas 
o motor pega. Arranco, engato a segunda, estico a marcha, 
faço uma curva fechada, costeio o cemitério cantando pneus, e 
na descida para o centro o Thelonious eleogia minhas 
manobras com um grunhido e um sinal de polegar, mais 
ocupado em fuçar o porta-luvas com a lanterna abocanhada. 
Penso que entrar num carro desconhecido, cheirar seu 
ambiente, pegar pouco a pouco as suas manhas, ajeitar a 
bunda no assento, alisar o volante, experimentar o jogo da 
direção, fora isso tudo a melhor parte é mexer no posta-luvas, 
encontrar entre outras coisas um documento com o nome, a 
data de nascimento e a foto do proprietário, ou da proprietária. 
Prefiro que seja homem, me dá mais prazer usar o carro de 
outro homem, gosto de fitar aquela cara lesada que em geral 
eles têm no documento. E pagaria para ver a cara deles no 
instante em que dão por falta do carro, suas caretas ao 
examinar caretas de ladrões no fichário da polícia. Já de 
mulher tenho um pouco de dó, talvez as imagine a zanzar pela 
cidade sem saber onde deixaram o carro, como doidas atrás de 
um filho que dorme na rua. [...] Atravessamos uma linha de 
trem, e depois de um solavanco o Thelonious descobre que o 
carro ficou engatado para sempre na terceira. Segue a furar 
sinais, a ultrapassar os trouxas, procurar manter a velocidade 
até ser obrigado a brecar atrás de um bonde, com o que o 
motor engasga e morre. Ali mesmo sobre os trilhos 
abandonamos o Skoda, o que para o Thelonious não faz 
diferença, o tanque já estava mesmo na reserva. (BUARQUE, 
2014, p. 11-12) 
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 Chico Buarque tem um episódio muito conhecido na juventude, em que 

“puxou” um carro, o que lhe rendeu ficha na polícia. Mais tarde, aproveitou a 

foto que serviu de manchete no jornal para estampar a capa de um de seus 

discos, Paratodos, em 1993: 

 

Chico e seu vizinho Olivier acharam boa ideia “puxar” um carro 
para dar umas voltinhas. Essa prática, que a lei chama de furto 
de uso era então muito comum entre os chamados filhos de 
boas famílias – os playboys, como diziam os jornais: em 1962, 
a Delegacia de Furtos de Veículos de São Paulo revelou que a 
grande maioria dos automóveis “puxados” na cidade no ano 
anterior servira para animados passeios noturnos. Chico e 
Oliver escolheram um velho Peugeot, placa 3-2670, que estava 
estacionado na rua Sorocaba, perto da casa dos Buarque de 
Hollanda. Como o personagem do samba “pivete”, que Chico 
haveria de compor tantos anos depois, os dois arrombaram a 
porta, fizeram a ligação direta e engataram a primeira. Foi tão 
fácil que, dias mais tarde, reincidiram. Só que, naquela 
madrugada de 29 de dezembro, o cidadão Murillo Forjaz 
Mathias, dono do carro, tivera o cuidado de retirar o cachimbo, 
peça sem a qual o automóvel não dá partida. O peugeto, por 
isso, não pegou mas por força da gravidade desceu a rua 
Sorocaba, deslizou um frente à casa de Chico e chegou à rua 
Capivari, atrás do Pacaembu, onde, encontrando uma subida, 
parou. Estavam os dois motoristas tentando fazê-lo funcionar 
quando passou uma viatura da Ronda R-2. Confundidos com 
os integrantes de uma quadrilha de “puxadores” 
(“caranguejeiros”, como se dizia) profissionais, começaram a 
apanhar ali mesmo. Em seguida foram algemados. A 
pancadaria  prosseguiu no furgão da polícia e só terminou na 
Divisão de Investigações, na rua Brigadeiro Tobias. “Ah, são 
esses os ladrões!”, rosnou o dono do carro quando lhe 
apontaram Chico e Oliver. Menos mal que eram menores de 
idade – dezessete e dezesseis anos, respectivamente -, mas 
para prová-lo tiveram que jurar com a mão sobre a Bíblia, 
literalmente. Foram então levados para o Juizado de Menors, 
onde passaram a noite numa cela em companhia de um garoto 
que havia “puxado” um cavalo. [...] no final do dia, quando a 
notícia já podia ser lida no vespertino “Última Hora sob o título 
“Pivetes furtaram um carro: presos”. Na foto, os dois, com 
aquelas tarjas pretas encobrindo os olhos, são apresentados 
como “os pivetes F.B.H e O.J.”. “Acho que foi a primeira vez 
que apareci no jornal”, desconfia Chico.  (BUARQUE, 2007, p. 
28-30) 
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 Ciccio era frequentador do bar Riviera, onde costumava comprar 

cigarros. Certa noite, em que encontra com Udo, amigo alemão de Thelonious, 

com o objetivo de que o rapaz possa vir a traduzir a carta de Anne, após 

jantarem no restaurante Zillertal, é forçado a sair do local depois que os amigos 

o abandonam sem dividirem a conta. Ele sai às escondidas e pega um táxi em 

direção ao Riviera, mas engana o motorista ao dizer que compraria cigarros no 

bar e retornaria: 

 

O restaurante vai se esvaziando e o garçom ronda a minha 
mesa, vem me perguntar se desejo a conta. Após consulta do 
menu, solicito uma travessa de eisbein com sauerkraut, outro 
chope duplo e mais uma garrafa de steinhäger. Nem bem ele 
vira as costas, caio fora eu também pela direita, passo por um 
porteiro paramentado e desato a correr. Na carreira atravesso 
a avenida e só vou respirar numa paralela, que pos sinal é a 
rua onde deixamos nosso Karmann-Ghia, que está sendo 
rebocado pela traseira com a frente roda esculachada. Tomo 
um táxi no ponto, e o chofer é um japonês que guia feito um 
desatinado, pega várias contramãos até o centro, dispara até a 
Consolação, sobe rasante ao cemitério com a buzina solta, e 
na esquina da avenida Paulista lhe peço que espere um 
minuto, para eu comprar cigarros no Rivieira. Não sei como 
ainda não descobriram que esse bar tem uma saída pelos 
fundos, que dá num prédio sobre pilotis onde há uma boate 
chamada Sans Souci (BUARQUE, 2014, p. 30-31). 

 

 

 Chico Buarque fez isso na sua juventude: “[...] Ele enganava taxistas 

que o deixavam na porta do bar Riviera, em São Paulo, dizendo que só ia 

comprar um cigarro e escapando pelos fundos sem pagar a corrida”.17 

 Além das malandragens e peripécias da juventude, Ciccio rememora 

episódios da infância que envolvia as “peladas” de futebol, com os amigos: 

 

Eu voltava do colégio direto para casa com meus manuais e 
compêndios, só parando esporadicamente para visitar o 
Capitão Marvel, que além de vizinho era meu melhor amigo. Eu 
não estranhava tanto a sua casa, cujas paredes eram cobertas 

                                                           
17

 Novo livro de Chico transforma em ficção busca do compositor pelo irmão. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1548258-novo-livro-de-chico-transforma-em-
ficcao-busca-do-compositor-pelo-irmao.shtml 
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de quadros, e que tinha uma varanda onde a gente jogava gol 
a gol (BUARQUE, 2014, p.17).  

Mas, certa vez a caminho da redação, parei para jogar um 
futebol de rua, era comum naquele tempo. Carros circulavam 
só de quando em quando, e ao avistá-los ao longe os meninos 
gritavam: olha a morte! Logo recolhíamos as lancheiras, as 
pastas, os agasalhos que representavam as balizas e 
aguardávamos na calçada a passagem do carro para 
recomeçar a partida (BUARQUE, 2014, p. 21). 

 

  

 O autor tem paixão pelo futebol, desde criança, já na época em que 

morava na Itália com os pais até os dias atuais. As peladas da infância 

ocorriam constantemente, quando morava em São Paulo:  

 

[...] do tempo em que morava na rua Haddock Lobo, nos 
Jardins. Foi o primeiro endereço paulistano da família [...] A rua 
ao lado, a Taiarana, depois rebatizada de Vittorio Fasano, de 
um só quarteirão, era de terra e servia de estádio para os 
garotos do bairro. A pelada podia acontecer também na 
Haddock Lobo, bem mais movimentada, sendo por isso 
necessário alertar os jogadores quando um automóvel se 
aproximava: - Olha a morte! (BUARQUE, 2006, p. 19). 

  

 Essas partes que integrantes da narrativa, que são diretamente 

relacionadas à vivências do autor, transformam a personagem Ciccio num 

retrato fictício de Chico Buarque. Eis o que a autoficção sugere: criar um 

personagem que além de levar o mesmo nome do autor carrega recortes 

memoráveis da vida deste, insere-o numa atmosfera própria em que viveu o 

autor, relaciona pessoas de seu convívio, família, e ao mesmo tempo coloca-o, 

livremente, numa história, em partes, inventada, criada conforme moldes da 

narrativa literária, ficcional.  

 Conforme salientei, Doubrovsky afirma: “A autoficção é uma ficção de 

acontecimentos e fatos estritamente reais, onde descrevo o gosto íntimo de 

minha existência e não sua impossível história”. (DOUBROVSKY,1988, p.67). 

Para o teórico, a autoficção se define, primeiramente, pela hesitação ou pela 
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indecisão que produz no leitor, incerto quanto à natureza das informações 

apresentadas. A ambiguidade é tida como um fenômeno de hibridismo, uma 

vez que a autoficção inserida em tal fenômeno mistura pactos (autobiográfico, 

romanesco, que resulta no oximórico). Assim como Doubrovsky comentou que 

a autobiografia tem lá seus engodos, no tocante à retrospecção, a autoficção 

também apresenta seus engodos, e se caberia criar uma máxima: muitos 

engodos. São tais logros que instauram a ficção na narrativa de Chico 

Buarque. Nesse sentido, a ideia de Schaeffer nos parece muito adequada: “Le 

plus difficile n’est pas de faire prendre pour réelle des entités fictives, mais de 

réduire au statut fictionnel des entités qui ont été introduites comme réelles”18 

(Schaeffer,1999, apud Azevedo, 2008, p. 42). Sim, é isso o que se apresenta 

em O Irmão Alemão. A narrativa de Chico Buarque burla as obrigações que 

conferem as condições do estatuto em que se inscreve a ficção. Ela ultrapassa 

os limites entre o real e o ficcional, dando campo amplo para que o segundo se 

misture muito bem ao primeiro.  

 

2.4 Elementos paratextuais: peritextos 
 

 Ao verificarmos as características acerca da ambiguidade/hibridismo, 

que estão presentes em O Irmão Alemão na autoficção, constatamos 

elementos paratextuais que designam a obra em tal classificação. Além de 

apontarmos a identidade onomástica que também caracteriza a narrativa como 

autoficção, os elementos que emergem do texto assim como os que estão à 

sua margem, inserem-se na mescla em que vigora realidade e ficção.  

 Genette (2009) realiza o estudo das relações transtextuais e determina 

uma dessas categorias, a paratextualidade ou transcendência textual do texto: 

“aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus 

leitores, e de maneira mais geral ao público” (GENETTE, 2009, p.9). Tal 

conceito compreende o texto em íntima ligação com uma estrutura que o 

envolve e contribui para que tome forma e produza sentidos. Este texto, 

                                                           
18 “O mais difícil não é tomar por reais entidades fictícias, mas reduzir ao estatuto ficcional 
entidades que foram introduzidas como reais.” Tradução de Azevedo, 2008. 
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segundo Genette (2009, p.9), geralmente se apresenta reforçado por certo 

número de produções, sejam elas verbais ou não-verbais e, que, de certa 

forma, o cerca e o prolonga, exatamente para apresentá-lo, para torná-lo 

presente e garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu consumo, 

sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. 

 Conforme Genette (2010), os elementos paratextuais se apresentam 

nas franjas do texto, como verdadeiros atos de linguagem, que ampliam o 

sentido e entendimento do mesmo. Entendem-se, para o teórico, como 

elementos paratextuais:  

 

Título, subtítulos, intertítulos; prefácios, preâmbulos, 
apresentação, etc.; notas marginais, de rodapé, de fim; 
epígrafes; ilustrações; dedicatórias, tira, jaqueta [cobertura], e 
vários outros tipos de sinais acessórios, [...], que propiciam ao 
texto um encontro (variável) e às vezes um comentário, oficial 
ou oficioso, do qual o leitor mais purista e o menos inclinado à 
erudição externa nem sempre pode dispor tão facilmente 
quanto ele gostaria e pretende. (GENETTE, 2010, p. 15). 

 

 

 Assim, para o teórico, os elementos paratextuais se dividem em 

peritextos e epitextos. Para o primeiro seriam os elementos que cercam a obra, 

no próprio texto, como ilustrações, por exemplo, assim como capa, título, 

orelha, dedicatória, etc. Para o segundo, são os elementos que discorrem 

acerca da obra, como entrevistas, críticas, etc.  

 No tocante à autoficção, em O irmão Alemão, seguindo as bases 

doubrovskyanas, os elementos paratextuais que se incluem na obra, os 

peritextos, tornam-se peça chave para a identificação do pacto oximórico. 

Conforme já mencionamos, as informações que promovem a relação da ficção 

com a realidade já estão presentes na orelha da obra, escritas por Fernando de 

Barros e Silva. O leitor já é avisado de que a obra mistura ambos os campos, 

ao ser informado sobre alguns detalhes acerca da vida de Chico Buarque, 
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sobre sua busca pelo irmão alemão, Sergio Ernest, “O romance se constrói na 

tensão permanente entre o que foi, o que poderia ter sido e a pura fantasia”.   

 Da mesma forma, conforme apontei, informações sobre a narrativa, 

inclusive os nomes das personagens, também são mencionadas, o que confere 

logo de início a identidade onomástica presente na obra. No entanto, mais do 

que isso, a maior parte das ilustrações que o autor inseriu na narrativa pertence 

ao arquivo da família Buarque de Holanda. Essa informação consta ao final do 

livro, em “Crédito das Imagens”, além de outras duas, que indicam a 

procedência de uma foto de seu pai com Anne Ernest e uma propaganda da 

época, da Alemanha. Antes, há, ainda, uma nota do autor, após o fim da 

narrativa, em que ele esclarece: 

 

Tomei conhecimento do destino do meu irmão Sergio Günther 
graças ao empenho do historiador João Klug e do museólogo 
Dieter Lange. Seus trabalhos de pesquisa em Berlim 
basearam-se nos documentos constantes neste livro, 
preservados por minha mãe, Maria Amelia Buarque de 
Holanda. O contato com Klug e Lange se deu por intermédio do 
editor Luiz Scwarcz e do historiador Sidney Chalhoub. Em maio 
de 2013 estive em Berlim com minha filha Silvia Buarque, cuja 
contribuição foi fundamental para as entrevistas com a filha de 
Sergio, Kertin Prügel, a neta, Josepha Prügel, a ex-mulher, 
Monika Knebel, e os amigos Werner Reinhardt e Manfred 
Schimitz. (BUARQUE, 2012, p. 229). 

 

  

 A primeira ilustração que o autor introduz na narrativa é a folha de rosto 

de Grande Sertão: Veredas, autografada por Guimarães Rosa, incluindo 

dedicatória a Sergio de Hollander:  
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 Essa imagem abre o capítulo 5, quando Ciccio conta que levava os 

livros autografados do pai para os corredores da faculdade de Letras, para 

ostentar aos amigos. 

 Ao iniciar o capítulo 11, há outra imagem que Ciccio encontra dentro de 

um envelope numa gaveta de sua mãe, junto ao II Martírio di San Gennaro e 

uma foto de Anne com seu pai e seu irmão alemão, ainda pequeno, cuja 

imagem ele atribui, à Michelle, esposa do pianista Henri Beauregard, por 

acreditar que esta fosse Anne, ainda nesta parte da narrativa. A imagem que o 

narrador encontra é um bilhete da legação alemã, que acompanha uma carta 

datilografada a Sergio de Hollander e um recibo de uma quantia em dinheiro, 

da mesma legação em nome de seu pai. A imagem é do bilhete da alegação 

alemã: 
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 A próxima imagem finaliza o capítulo 14. Um dia após o 

desaparecimento de Mimmo e Trícita, adentram o casarão dos Hollander um 

inspetor da polícia e mais três agentes à procura de informações sobre os dois 

jovens. Invadem o quarto de Mimmo, vasculham todos os cantos, e acabam 

por encontrar uma pasta, numa gaveta da escrivaninha, com alguns 

documentos em alemão. Por estarem em outra língua, os agentes levam a 

pasta embora, o que aguça a curiosidade de Ciccio ainda mais acerca de sua 
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busca por informações que o levariam ao paradeiro do irmão alemão, assim 

como aumenta o ciúme que tinha do relacionamento de seu pai com Mimmo: 

 

Logo os tiras desistem das estantes e vão vasculhar a 
escrivaninha do meu irmão, sobre a qual só há revistas de 
sacanagem, com uma gaveta cheia de camisinhas e vaselina. 
Mas a segunda gaveta está trancada, obrigando um esbirro a 
lançar mão de uma gazua. E dali de dentro vejo com espanto 
emergir uma foto em sépia do meu pai com Anne Ernest, que o 
Borges larga no meio das piranhas nas capas de revista. Ainda 
há no fundo dessa gaveta uma pasta de cartolina, de onde ele 
retira manuscritos alemães do meu pai e um documento que 
traz impresso no cabeçalho o que me parece o timbre da 
prefeitura de Berlim. São papelórios da Alemanha, digo, me 
adiantando para traduzi-los, mas o inspetor, desejoso de 
mostrar serviço aos seus superiores, ou meramente a fim de 
punir minha avidez, decide apreendê-los também. Atira a pasta 
na saca, olha as estantes com ar de nojo e dá por encerrada a 
operação policial. E depois de acompanha-los à saída, subo de 
volta num pulo com receio de encontrar mamãe a xeretar no 
quarto do meu irmão. Examino agora a olho nu a foto do meu 
pai muito esguio, de chapéu-coco e gravata-borboleta, 
abraçado a uma Anne Ernst com a gravidez já aparente no 
vestido justo, diante de um sobrado com mesinhas no jardim de 
inverno. [...] Escondo a foto por baixo da gaveta arrombada do 
meu irmão, a quem papai a confiou como em testamento. E 
compreendo afinal de quem tanto se falava noites adentro, 
quando os dois sentavam lado a lado no escritório. Porque 
papai, tanto quanto eu, era incapaz de guardar segredos, mas 
é óbvio que não iria se abrir com seus amigos do meio artístico, 
se pretendesse manter um mínimo de reserva em torno do seu 
affair berlinense. Com minha mãe ele evitaria atiçar ciúmes do 
passado, melhor deixa-la pensar que nunca mais soube de 
Anne Ernst, depois que a megera abandonou a criança a cargo 
do Estado. Mas as explicações que ele pode ter pedido a Anne, 
as respostas que recebeu ou não, as cartas que remeteu às 
autoridades alemãs, o paradeiro de Sergio Ernst que andei 
investigando com tamanho afinco, tudo isso ele terá revelado 
de graça ao meu irmão, que talvez mal soubesse onde fica a 
Alemanha e dificilmente aprenderia algum dia a falar Ernst. E o 
inventário que tinha desses fatos papai lhe recomendou que 
trancasse numa gaveta, a qual meu irmão como é provável 
nunca mais abriu, porque perdeu a chave. E esses papéis 
estavam hoje em poder da polícia, para serem esmiuçados por 
algum detetive mal e mal versado em alemão e enfim 
despachados para um arquivo morto. (BUARQUE, 2014, p. 
156-158). 
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 Entretanto, mais adiante, o secretário de Justiça manda devolver a 

pasta à família Hollander, com um pedido de desculpas pelo mal-entendido. Ao 

receber a pasta, Ciccio dá por falta do papel timbrado, mas acaba inferindo o 

conteúdo pelos manuscritos de seu pai, em alguns rascunhos de cartas 

incompletas. Eis a imagem que o autor disponibiliza ao final do capítulo, a de 

um dos manuscritos. O narrador traduz como uma carta que o pai tentaria 

escrever ao Subprefeito da Administração Regional de Tiergarten, da 

Secretaria da Infância e Juventude, Tutela Pública. O teor desta revela que 

Sergio de Hollander esforçou-se para conseguir as certidões necessárias para 

comprovar a origem ariana do menino Sergio Ernst, que se encontrava em 

tutela pública.  
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 Anos mais tarde, após a morte de sua mãe, Ciccio recebe em casa 

Udo Heydrich, que lhe entrega um papel timbrado que pertenceu ao pai do 

segundo, que tinha por fetiche colecionar relíquias da Segunda Guerra 

Mundial. Ciccio reconhece o ofício, com o timbre da prefeitura de Berlim, que a 

polícia tinha levado de sua casa.  
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 Após receber o documento, Ciccio descobre que o irmão alemão, na 

época da carta, datada de 24 de setembro de 1934, estava sob a guarda do 

casal Günther. O conteúdo desta informa, inclusive, o endereço da época, onde 

o casal morava com o menino. A carta foi escrita pelo tutor municipal de Berlim 

a Sergio de Hollander e pedia o envio dos documentos que comprovassem a 

origem ariana do menino, cuja guarda havia sido autorizada, judicialmente, aos 

Günther, pois o documento da solicitação aguardava trâmites para concessão 

de dispensa mínima de idade e legitimação.  

 Assim, Ciccio parte para a Alemanha, na tardinha de 20 de maio de 

2013, de posse de tais informações do casal que adotou seu irmão, com 
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esperanças de descobrir seu paradeiro, ou ao menos, alguma informação 

sobre ele.  

 Chico Buarque lança mão das imagens de documentos do acervo de 

sua família, e as envolve na história de Ciccio, embaralhando muito bem a 

ficção e a realidade. Ao fim do livro apresenta e explica a origem das imagens: 

As que estão no corpo da narrativa são todas do acervo de sua família, assim 

como a última delas, que está na última página, 235, já fora da narrativa e 

encerra as imagens.  

 

 

  

 Há, ainda, duas outras imagens, nas páginas anteriores, 233 e 234, 

que Anne Ernst e Sergio de Hollanda estão juntos, atribuida a DRA – 
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Deutsches Rundfunkarchiv. 17. Ausschnitte. Sergio Günther (1961-1981). 

Robert Lackenbach/The life Picture Collection/Getty Images, e uma 

propaganda de “Problem Cigaretten”, (litografia em cores), escola alemã 

(século XX). Coleção particular. Foto Barbara Singer/Bridgeman Images.  
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 Em todas as imagens documentais, o nome de Sergio de Holanda está 

como “Sergio de Hollander”, assim como o nome do personagem da narrativa. 

A esse respeito, Chico Buarque explica em entrevista:  

 

“Quando comecei a escrever o livro, meu pai, quer dizer, o pai 
do narrador, se chamava Jorge. Até tentei outro nome, mas 
não dava certo, tinha que ser Sérgio”, contou Chico. “Ao 
receber os documentos, vi que os alemães ali chamavam papai 
de Sérgio de Hollander. Foi o nome que usei.” 19 

  

  

 Assim, é evidente que no exercício de construção do livro o autor teve 

todo um trabalho de elaborar uma narrativa em que os limites entre realidade e 

ficção estivessem muito bem diluídos. O texto fica permeado de elementos que 

o introduzem numa zona híbrida, na qual o leitor é convidado a passear por 

                                                           
19 O irmão brasileiro: A busca de Chico Buarque em Berlim. Disponível em 
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-busca-de-chico-buarque-em-berlim-1683044 
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caminhos limítrofes, que conferem à história de Ciccio, se não uma imensa 

semelhança com muitos aspectos da vida do autor, mas mais do que isso, uma 

ficcionalização de um recorte da vida de Chico Buarque. 

 

 

2.5 A memória: a urbe e a ditadura  
 

 Um dos aspectos importantes a salientar em O Irmão Alemão (2014) é a 

memória, no tocante à autoficção. Chico utiliza alguns meios de embaralhar 

ficção e realidade, que resultam na total relação da narrativa com os aspectos 

de sua vida. Esse “jogo” é oferecido ao leitor com o propósito da identificação 

de sua vida na obra, mas é provido de ficcionalidade.  

 Até o momento, apontei fatos da vida do autor, por meio dos registros de 

sua bibliografia, pois na autoficção esse “exercício” é necessário. Entretanto, 

não se trata apenas de uma espécie de “armadilha”, tal qual um leitor teria 

inclinação a embrenhar-se durante a leitura da história, mas sim de verificar os 

recursos da ficcionalidade que Chico utiliza de maneira brilhante. Assim, a 

memória é um desses recursos, entre outros da ficcionalidade, que o autor 

apresenta ao leitor, como forma de identificação à sua vida.  

  Booth (1980) comenta que, no texto literário, o narrador veste máscaras 

para ficcionalizar o real, como uma espécie de retórica da ficção; é a forma de 

construção, escolhida pelo autor, que estabelece a intenção de realismo. 

 

A mera ilusão da realidade, em si, não chega; a realidade 
compõe-se de tantas coisas e muitas delas não são dignas de 
apresentação com intensidade. Por outro lado, a intensidade 
em si não chega, embora seja algo que o romancista “inveja 
penosamente” ao dramaturgo, já que é uma “virtude em si”. 
Seja qual for o grau de intensidade conseguido, tem que ser 
uma intensidade da ilusão de que foi apresentada genuína. O 
princípio é a experiência sem limites, em expansão, “dar 
imagem e o sentido de certas coisas”, é sempre metade do 
problema. Mas dá-los com intensidade, fazer com que o quadro 
da realidade imaginada brilhe com mais que penumbra, requer 



92 

 

 

toda excelência da capacidade de composição do artista. 
(BOOTH, 1980, p. 61). 

 

  Nesse sentido, a ênfase à realidade é construída cuidadosamente sob 

uma ilusão ficcional, de maneira que a intensidade de tal construção seja a 

chave para a “virtude” do romancista, citada por Booth (1980).  Para compor 

essa intensidade, que apresenta a ficção disfarçada de realidade, são 

utilizados alguns recursos como: a memória, os dados históricos, a descrição 

dos lugares (perfeitamente fiéis aos lugares reais), e sobretudo, no tocante às 

“escritas do eu”, a relação da história do personagem com a história de vida do 

autor. Chico Buarque soube utilizar tais recursos de maneira brilhante.  Ele 

utiliza a memória com maestria, relacionando-a com fatos de sua vida real, 

embaralhando-a com os acontecimentos vividos pelo personagem Ciccio. É um 

dos recursos de ficcionalidade, muito bem construídos pelo autor. 

Em O Irmão Alemão, a história ocorre, em maior parte, na São Paulo da 

década de 60. A cidade é descrita fielmente, conforme seu retrato durante esse 

período. Desde a infância, Ciccio descreve as ruas, o bairro, assim como sua 

casa. Ele descreve, já na juventude e também na idade adulta, alguns trajetos 

e bares que realmente existiram na época. Esse relato acerca da cidade e dos 

bares retrata a imagem fiel da cidade nesse período. Ciccio cita algumas ruas e 

avenidas, como a ruas Aurora, Augusta, Direita, Maria Antonia, Consolação, as 

avenidas Angélica, Paulista, entre outras, e a elas faz correspondência aos 

lugares da cidade de São Paulo, conhecidos até hoje, como o Cemitério da 

Consolação, o Pacaembu, os locais frequentados pelos universitários, ao redor 

da Rua Maria Antonia, o teatro Record, a praça da República, entre outros. 

Quase toda a história de O Irmão Alemão está atrelada à descrição da cidade 

de São Paulo, o que resulta no espaço como um dos condutores da narrativa, 

uma vez que o conduz à relação direta à vida de Chico.  

A memória, representada pelo espaço físico, dimensionado na capital 

paulistana, reproduz parte da vida do autor, ao passo que é ficcionalizada por 

meio do personagem Ciccio. Um exemplo disso, além de outros que já 

mencionei do decorrer deste estudo, é a casa dos Hollander. O narrador conta 
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que a casa era cheia de estantes, espalhadas não somente no escritório de 

seu pai, como também por quase todos os cômodos:  

 

Até então, para mim, paredes eram feitas de livros, sem o 
suporte desabariam casas como a minha, que até no banheiro 
e na cozinha tinha estantes do teto ao chão. E era nos livros 
que eu me escorava, desde muito pequeno, nos momentos de 
perigo real ou imaginário, como ainda hoje nas alturas grudo as 
costas na parede ao sentir vertigem. E quando não havia 
ninguém por perto, eu passava horas a andar de lado rente às 
estantes, sentia certo prazer em roçar a espinha de livro em 
livro. [...] Mamãe tratou logo de erguer estantes pelas paredes 
do sobrado, e ao engravidar decorou o quarto do bebê com 
livros de linguística e arqueologia, além da mapoteca dos 
espanhóis e dos chineses. Para meu quarto, dois anos mais 
tarde, reservou os escandinavos, a Bíblia, a Torá, o Corão e 
metros e metros de dicionários e enciclopédias. Depois de 
grande, ainda assisti ao advento de outras três estantes duplas 
para livros avulsos, ou inclassificáveis, que mamãe fez instalar 
nas paredes da garagem, pois nunca tivemos carro, nunca 
tivemos luxo. (BUARQUE, 2014, p. 16-18). 

 

Além da relação acerca dos livros e estantes da casa da família de 

Chico Buarque, que neste caso, faz alusão explícita à biblioteca de seu pai, a 

questão geográfica também é evidente. A antiga casa da família de Chico fica 

na rua Buri, a poucos quarteirões do Estádio do Pacaembu, conforme conta 

Werneck p. 21 “Em julho de 1957, quando a família se mudou da Henrique 

Schaumann para a pequena e sossegada rua Buri, Chico passou a ter a 

poucos quarteirões de casa o Pacaembu, então o maior estádio de São Paulo”. 

Trata-se de uma ladeira, muito próxima das avenidas Paulista e Consolação, 

sendo um trajeto muito citado por Ciccio em vários momentos da narrativa: 

“Ouvi o arrastar de suas sandálias atrás de mim na rua Augusta, da avenida 

Paulista, às ladeiras do Pacaembu, e da entrada de casa até meu quarto, onde 

se despiu sem pressa” (BUARQUE, 2006,p. 41). Assim, a descrição de toda 

essa região central da cidade de São Paulo mostra que o autor conhece 

profundamente tais locais; mais do que isso, vivenciou-os.  

É nessa vivência que a ambientação da personagem é construída. Há 

uma dimensão histórica atrelada ao espaço urbano, em que o autor revisita seu 

passado para compor o formato da narrativa: A ditadura é o fator histórico 
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principal do romance. Chico utiliza esse momento da história brasileira de 

forma bastante precisa e descritiva resultando num cenário nostálgico e 

realista. A partir do capítulo 5, Ciccio começa a mencionar o regime da 

ditadura, ao marcar a data de 31 de março de 1964, embora explique que a 

partir de 1968 o regime endureceu: 

 

Posso dizer que minha vida acadêmica está bem 
encaminhada, embora por enquanto eu me limite a dar aulas 
de português no cursinho pré-vestibular em troca de uma 
mixaria. Talvez eu até consiga antes do previsto uma posição 
no corpo docente da faculdade, pois alguns professores foram 
afastados, outros se demitiram em solidariedade, fora os que 
sumiram, fugiram do país. Muitos alunos também largaram o 
curso, e persiste um clima de apreensão no meio universitário 
desde os acontecimentos de 1968, quando o regime endureceu 
de vez. Acabaram-se as passeatas, bandeiras vermelhas dão 
cadeia, e nos bares onde ocasionalmente apareço não se toca 
em política. (BUARQUE, 2014, p.72-73). 

 

Além de conectar a história dos personagens Ariosto, Mimmo e Trícita, que 

sugere terem sido presos e executados pelo regime da ditadura, Ciccio descreve a 

todo instante a opressão que a mesma causou à população. Ele não era integrante de 

grupos que repercutiam contra a ditadura, mas foi participativo, em alguns momentos:  

 

Com o cerceamento do centro acadêmico, os alunos de 
filosofia, ciências e letras costumávamos nos encontrar nos 
bares das redondezas, onde o boca a boca nos deixava ao 
corrente das manifestações contra a ditadura que se 
realizavam vez ou outra pela cidade, obviamente sem a 
publicidade e a repercussão das marchas católicas do 
passado. E eu que não era de carregar faixas, ou de fazer coro 
a palavras de ordem, eu que na verdade nunca fui muito de 
andar em grupo, acabei tomando gosto por esses eventos. 
Circulava entre universitários e secundaristas, conheci 
militantes de organizações de esquerda, andei de braço com 
artistas, jornalistas, informantes, desocupados, malucos e 
moças insolentes com as pernas de fora que me lembravam a 
Maria Helena. Hoje mesmo, à saída das aulas, me excita 
deparar com a rua Maria Antônia fechada para o trânsito. 
(BUARQUE, 2014, p.49). 
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  Há muitas descrições que oferecem ao leitor uma noção real do que 

houve na época. Todavia, Chico Buarque consegue unir o humor, expressado 

pelo narrador, à cena de horror que dá a ideia do que a ditadura significou:  

 

Minhoca aparece vestindo um jeans tão velho quanto o meu, 
só que frouxo, desenxabido, dando por falta de corpo antigo. 
[...] A transversal está bloqueada por dois camburões e uma 
penca de policiais com armas pesadas, que interpelam os 
passantes e obrigam os motoristas a dar marcha a ré. Tento 
puxá-la pelo braço, mas a Minhoca se desvencilha e teima em 
seguir justamente por aquela rua. Ela parece mesmo se 
empenhar em ser detida na barreira, onde um sargento 
inspeciona sua flauta, depois a apalpa nos sovacos, nos seios 
e nos flancos, me deixando sem respiro enquanto se demora 
em suas partes íntimas. Ao ser liberada, a Minhoca desaparece 
tocando flauta além dos camburões, e se eu quiser alcançá-la 
terei de contornar mais que depressa o quarteirão, mesmo 
porque os policiais vêm subindo a rua onde sou o último civil à 
vista. Aperto o passo na rua do pensionato igualmente deserta 
e tenho a impressão de que a patrulha já dobra a esquina atrás 
de mim, muito embora não me conste que Fernando Pessoa 
seja um autor perigoso. Mas um novo pelotão começa a montar 
guarda na esquina seguinte, e só me falta surgirem cães 
farejadores de última geração, viciados em substâncias 
lisérgicas. O jeito seria buscar asilo no pensionato, mas ante as 
minhas orações a noviça não somente me nega entrada como 
ameaça telefonar para uma delegacia de ordem pública. 
Encolhido na sombra da portaria, feito um mendigo adormecido 
na soleira, por enquanto não sou incomodado, e depois de um 
tempo convenho que não haveriam de mobilizar o Exército 
nacional para prender um merda como eu, com migalhas de 
entorpecente dentro de um livro de poesia. Mas por via das 
dúvidas guardo meu posto, tão cedo não me arriscaria naquela 
rua tão silenciosa, pacata demais. Escuto até os passarinhos 
do colégio ali perto, quando guincham pneus na esquina e vejo 
entrar na rua um camburão que breca de repente. E arranca 
num zás-trás, deixando um homem acocorado no meio da rua, 
um rapaz de cabelos pretos mais ou menos da minha idade. 
Com o corpo teso e as duas mãos no chão, como um corredor 
na linha de partida, o rapaz olha para um lado e para o outro, 
olha para o céu sem arco-íris. E ao primeiro tiro larga a mil em 
direção à rua de onde veio, talvez no intuito de voltar para casa 
dos amigos, da namorada, da mãe. Antes da esquina estaca, 
rodopia, corre de volta para cá, e é quando a fuzilaria se 
intensifica. Eu não gostaria de ver a sua cara, e de fato não 
vejo porque explode, a cabeça dele explode antes que eu 
possa fechar os olhos. Quando os reabro vejo o rapaz que 
ainda foge, mas sem a cabeça, é um corpo sem cabeça que 
corre uns dez metros, botando sangue pelo pescoço, pela 
barriga e pelo cu, quando tomba não muito longe do 
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pensionato. Logo depois vem o segundo camburão, que pelo 
menos tem a misericórdia de não esmagar o corpo, antes de o 
recolher pela porta traseira e partir. (BUARQUE, 2014, p. 98-
99). 

 

 Das muitas outras passagens da narrativa, em que a ditadura é 

mencionada, esse trecho é perturbador, e deixa claro ao leitor o ambiente 

terrível em que o país se encontrava na época. Ciccio leva tempo para 

recuperar o pensamento, diante da brutalidade da cena: 

 

Apesar do calor, visto o pulôver e ainda assim me estremeço 
inteiro, olhando o vermelho do sangue apenas diluído nas 
poças d’água; Tocam sirenes, tocam os sinos de uma igreja, e 
a rua aos poucos recupera o movimento, os automóveis, os 
pedestres com suas sacolas, as babás com carrinhos de 
bebês, um moleque com a camisa da Seleção e uma bola 
debaixo do braço. Só eu não consigo me mexer, embora 
necessite falar com a Minhoca, que não sei por onde anda a 
estas horas. Pergunto as horas a uma senhora que passa com 
sua sombrinha, porque meu relógio parou ao meio-dia, mas ela 
me olha com repugnância. Num reflexo levo as mãos à cabeça 
e não a encontro, mas deve ser porque as mãos estão 
dormentes. Minhas pernas fletidas no chão parecem não ter 
ossos, o livro não pesa mais que as moscas no meu colo, meu 
corpo inteiro está insensível do pescoço para baixo, como se 
eu tivesse levado um tiro na espinha. Mas ainda que esteja 
aleijado para sempre, considero uma dádiva ter os olhos de ver 
o céu azul, os fiapos de nuvem, o balanço das saias plissadas 
das meninas do Colégio Des Oiseaux. A vida se renova aos 
meus ouvidos pelo fru-fru das saias e pelo canto de um bem-te-
vi, que não é bem-te-vi, é uma flauta doce que toca Hello, 
Goodbye. E salto sobre a Minhoca como se a amasse muito, 
como jamais amarei mulher alguma. Beijo-a um, lábio, na 
flauta, nos dentes, na bochecha, na orelha, nos cabelos, digo-
lhe um chorrilho de palavras que nem eu entendo. Melhor 
assim, porque se eu lhe falasse do que ia pelo meu 
pensamento, ela diria que estou perturbado, que amarrei um 
bode preto e que já deu no saco. A Minhoca deve ter razão, e 
durante meu abraço vejo como as manchas de sangue no 
asfalto se apagam com a borracha dos pneus de Volkswagens, 
Fords Galaxie e Simcas Chambord. E mesmo quando meu 
arrebatamento começa a esfriar, a Minhoca continua 
pendurada em meus ombros, com unhas que penetram nas 
malhas do meu pulôver, talvez porque neste momento também 
me ame sobre todas as coisas. Ou talvez porque pressinta o 
presente que tenho para lhe dar. (BUARQUE, 2014, p.99-100). 
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 Essa passagem do texto é aterrorizante, e se a ela não fosse aliado o 

humor, teríamos uma conotação pesada e triste. Porém, o autor escolhe o 

humor, muitas vezes de maneira irônica, como característica que acompanha 

toda a narrativa, sem, no entanto, deixar de apresentar a seriedade das 

questões que lhe foram atribuídas, envolvidas à ditadura:  

 

Mas depois do seu casamento a Natércia começou a me evitar, 
e quando esta manhã me chama à sua sala é para que eu 
assine as duas vias da minha carta de demissão. Por motivos 
estritamente pessoais, diz a carta, para fechar um ciclo, buscar 
novos desafios, crescimento profissional etc. Houve uma 
denúncia que lhe cabia apurar, e ela não hesitaria em abrir 
uma sindicância se fosse outro o funcionário envolvido no caso. 
Mas, em consideração aos nossos antigos laços, ela me 
oferece a oportunidade de deixar o emprego discreta e 
espontaneamente. Olhos seus olhos amarelos, procuro 
adivinhar que cartas ela tem na manga, estou inclinado a pagar 
para ver, mas a Natércia sustenta o olhar e não parece estar 
jogando. Enfim, desisto de me bater por um salário aviltante, 
assino os papéis em que abro mão de qualquer ressarcimento 
e saio da sala sem me despedir daquela ninfomaníaca. Passo 
na secretaria para recolher meus pertences e noto que todos 
ali já sabem da minha desgraça, até no olhar estrábico da 
faxineira me vejo como um proscrito. E caminho à deriva pela 
cidade, especulo sobre o real motivo da minha dispensa, a 
começar por compreensíveis ciúmes do marido da Natércia, um 
homem idoso, decano da faculdade de direito. Por outro lado 
essa mulher ambiciosa, que não faz muito se graduou doutora 
em letras, que até outro dia me enchia a paciência na cama 
com assuntos de semiótica, talvez me veja como um 
concorrente, agora que foi aberta uma vaga na cadeira de 
literatura comparada cujo titular se exilou no Chile. Não 
descarto mesmo a possibilidade de ela ter estimulado alunos 
meus a prestarem queixa contra mim, seja por atrasos 
constantes, excesso de faltas, bafo de álcool, ou até porte de 
LSD. Mas o mais grave, nos tempos que correm, é que uma 
demissão mal explicada deixa no ar a suspeita de que sou 
meio esquerdista, enquanto a Natércia, como toda cu de ferro, 
nunca sequer chegou perto do movimento estudantil. E se 
minha vida pregressa for esmiuçada por gente da atual reitoria, 
por força virá à tona minha proximidade com adversários do 
regime, até mesmo militantes da guerrilha urbana. Em breve 
meu nome cairá em alguma lista negra, escolas públicas me 
fecharão as portas, nem mesmo em colégio de padres serei 
bem-visto. Lembro-me então do Christian, penso que na 
Aliança Francesa os agentes da repressão não se atreverão a 
meter o nariz. Com um emprego na Aliança, por modesto que 
seja, terei respaldo para me aplicar nas minhas pesquisas à 
margem das intrigas do círculo acadêmico e à espera de 
melhores ares no país. (BUARQUE, 2014, p.129-130). 
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 Quando Ciccio diz “caminho à deriva pela cidade”, traz à tona a 

conotação que o autor atribui às andanças que o personagem faz em muitos 

outros momentos da narrativa: uma espécie de “eu à deriva”, projetado à 

sombra de uma cidade que parace transformar-se, mergulhando em um caos 

ao vivenciar um momento sofrido, como a ditadura militar. Ciccio é um sujeito  

que tenta se encontrar ao iniciar a procura pelo irmão Serge, numa constante 

busca por alteridade, como se ao desvendar o que ocorreu com seu irmão 

alemão, descobriria a chave para entender muito a respeito de si, como seu 

distante relacionamento com o pai, por exemplo. Um sujeito transeunte de São 

Paulo, onde a cidade é o cenário perfeito de ficcionalidade que visa a relação 

da vida do autor com a vida da personagem.  

 A esse respeito, Simmel (1987, p11) especifica: “A cidade é o espaço da 

mudança constante da alteridade, dos desafetos, e também da total indiferença 

para com o outro, da extrema individualidade em resposta à extrema 

objetividade”. Nesse sentido, Ciccio percorre a narrativa, numa busca pelo 

irmão alemão atrelada às suas andanças e memórias pelas décadas de 50 e 

60, em que o autor constrói um mapeamento do espaço urbano até o total 

compromisso com o espaço geográfico e cultural da época.  

 Chico Buarque utiliza uma espécie de jogo de espelhos, em que sua 

imagem é refletida no narrador Ciccio. Todo o período vivido intensamente pelo 

autor, mais ainda em sua juventude, serve de recurso ficcional, como uma 

espécie de encenação de si mesmo, delineando uma feição realista ao 

adentrar na história política e social em que o Brasil esteve inserido, na época 

da ditadura militar. Para tanto, Schøllhammer (2011) explica:  

O autor procura, em outras palavras, dar realidade à situação 
de observação, incluindo o leitor na exposição direta dos fatos, 
ao mesmo tempo em que questiona o perspectivismo 
cenográfico ao qual a observação está submetida e que afeta a 
veracidade e confiabilidade tanto do testemunho do autor, do 
narrador, do personagem quanto do leitor. (SCHØLLHAMMER, 
2011, p. 112). 
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 Nesse sentido, a construção ficcional de Chico Buarque utiliza uma 

relação estreita ao incluir fatos reais de sua vida à história vivida por Ciccio, 

além das semelhanças já citadas, caracterizadas pela autoficção, como os 

documentos da família Buarque de Holanda, por exemplo. Na cena de 

assassinato do rapaz que tem a cabeça explodida, há um forte fator de índice 

de uma realidade violenta, que de fato ocorreu. O leitor sabe que a ditadura 

militar cometeu atrocidades a inúmeras pessoas, mas cenas de violência 

extrema, à luz do dia, em público, teriam mesmo ocorrido? O autor tem em 

mãos o respaldo da ficção, e não cabe a ele nenhum comprometimento de 

resposta.  

 

2.6 Os devaneios: estilo de construção textual  
 

 Uma das características da construção textual de Chico Buarque, na 

literatura, tem se mostrado em enredos cujos personagens são fragmentados, 

sempre em busca de si mesmo, de uma identidade que nem sempre é 

encontrada. Em O Irmão Alemão, Ciccio vive essa busca constante, em 

concomitância à busca por Serge, como se isso fosse uma forma de se 

encontrar, de descobrir a si mesmo.  

O narrador, ao contar sua história, mescla uma realidade e um devaneio 

acerca dos fatos vividos, uma espécie de misto entre sonho e pesadelo 

constante, do que poderia ter sido um determinado momento de sua vida. Essa 

característica não é nova no autor. Em outros de seus romances já utilizou o 

devaneio e delírio como estilo narrativo, ao criar personagens que estão em 

intensas reflexões, que divagam a todo o momento, compondo um quadro de 

ausência de identidade. Nos romances Benjamim e Leite Derramado e Estorvo, 

seus narradores, Benjamin, Eulálio e ao último há a ausência de um nome, 

respectivamente, se encontram retidos numa rede desconexa oriunda de um 

fluxo de pensamento inconstante.  A esse respeito, José Castello diz:  

 

Na ficção de Chico Buarque, há um constante vazamento entre 
realidade e fantasia, entre real e memória, entre presente e 
passado. Os personagens são seus próprios obstáculos. Como 
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ninguém pode fugir de si mesmo, eles não têm saída. Chico 
escreve como se habitasse um pântano. Seus romances 
guardam a estrutura ambígua dos sonhos - em particular, dos 
pesadelos. Opõem-se, assim, à estética realista que dá as 
cartas hoje na literatura brasileira. [...] Em seus livros, infiltrada 
pelo sonho, a realidade se racha e se fragmenta. As coisas 
deixam de ser apenas o que são. Tornam-se mais complexas, 
mais paradoxais, mais "poéticas". Tornam-se menos vendáveis 
e exigem, por isso, mais esforço de seu leitor. [...] Os 
personagens de Chico vivem em estado de constante 
turbulência. Eles experimentam uma elevação - eles perdem o 
chão. Essa elevação pode ser também uma queda. Ao 
escrever ficção, Chico Buarque não deixa de ser poeta. Ao 
contrário: ele expande o domínio da poesia para além da grade 
dos versos e, com isso se torna mais poeta ainda. Com suas 
associações harmônicas de palavras, ritmos e imagens, a 
poesia dilata o domínio da realidade, tornando-a ainda mais 
enigmática e mais perigosa. As fronteiras se racham, as 
certezas vacilam. Na ficção de Chico, a memória se confunde 
com a invenção - ela é alimentada pela invenção, é "uma 
invenção da invenção". (CASTELLO, 2014, 
http://blogs.oglobo.globo.com/jose-castello/post/chico-alem-da-
realidade-550751.html) 

 

 Em O Irmão Alemão, Ciccio também faz parte de uma consciência 

desconexa ao construir devaneios a todo instante, num fluxo de pensamento 

que fica entre os limites da razão, do sonho e do pesadelo. A narrativa é 

entrecortada pelos devaneios da personagem, muitas vezes aliada ao fluxo de 

pensamento que corresponde a uma memória, o passado, o presente ou o 

futuro acerca dos fatos que rodeiam Ciccio: 

 

Passa da meia-noite quando o Thelonious e eu nos separamos 
na esquina entre as nossas casas, e da rua vejo a luz do 
escritório do meu pai. Subo a escada com os sapatos na mão 
para não ter de dar explicações à minha mãe, ou não despertá-
la se estiver dormindo. No corredor espio a estante com o rabo 
do olho e a caminho do quarto passo pela porta sempre aberta 
do escritório fumacento, onde julgo ver meu irmão e meu pai 
sentados lado a lado. Vou para a cama com a roupa do corpo, 
depois me dou conta de que não apaguei a luz. Mas acho que 
não precisa, posso cobrir a cara com a manta, e debaixo dela 
não está quente nem frio. Está bom para ficar pensando na 
minha amizade com o Thelonious, o que me leva a pensar em 
algum dia revelar a meu pai que, bem ou mal, li em francês o 
Guerra e Paz até a metade, e agora com ajuda do dicionário 
inglês penava para compreender O Ramo de Ouro até achar o 
bilhete alemão, bilhete que aliás me leva a lembrar que o 
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Thelonious, no tempo em que ainda se chamava Montgomery, 
andou por aí com outro amigo, um suíço, ou austríaco, um que 
os pais mandaram para o colégio interno, e de repente sem 
mais nem menos estou num Oldsmobile com o Thelonious, que 
me conduz a uma internato chamado Instituto Benjamenta, 
onde o austríaco, ou suíço, um ruivo de cara vermelha e 
inchada de tanta espinha, esse tedesco lê a carta e dá risadas 
malignas com a monstruosa boca, com espinhas que lhe 
invadem os lábios, com espinhas até na língua e nas gengivas, 
e é realmente um rapaz solícito e de grande delicadeza, que 
me traduz a carta de Anne bem devagar, me explicando o 
significado de cada palavra, sua origem, sua etimologia, com 
uma voz tão suave que nada escuto, o que me leva a cair no 
sono. (BUARQUE, 2014, p.14). 

  

Esse trecho reproduz um anseio do personagem para desvendar o que 

havia escrito na carta de Anne, recém-encontrada por ele dentro do O Ramo de 

Ouro.  

Os devaneios de Ciccio são, muitas vezes, criados a partir de 

suposições de pensamento, como nesta parte da narrativa em que ele está no 

bar Zillertal, acompanhado de Thelonius (Ariosto) e Udo, e avista uma senhora 

que, às sombras de suas suposições, teria sido parecida com Anne, na 

juventude:  

 

Já o Udo continua a entreter o Thelonious com suas graças: 
usou saia, tem cu, é tudo igual. O Thelonious se esbalda, dá 
tapas na mesa, gargalhada para o alto com a boca cheia de 
comida, e sinto vergonha por uma senhora logo adiante, que 
esbugalha os olhos azuis na minha direção, achando sem 
dúvida que o cafajeste sou eu. Acompanhada de um senhor 
calvo, com que forma um casal bem-posto, deve ter sido uma 
bela mulher na juventude, o que me leva de volta à namorada 
berlinense do meu pai. Desta vez me parece claro que, depois 
de lhe enviar cartas e cartas, na ilusão de que ele regressaria à 
Europa, ou que no mínio a abrigasse no Brasil com a criança, 
ela se sentiria enjeitada. E ao se inteirar de que Sergio casou 
com outra, ainda por cima italiana, o apagaria definitivamente 
da sua vida, rasgaria retratos e bilhetes e em hipótese alguma 
revelaria o nome dele ao filho. Mas é possível que, com um 
sentimento emaranhado entre o orgulho e desgosto, ela visse o 
menino se criar numa espontânea paixão pelos livros. Ele 
passaria os dias na Biblioteca Nacional, ignorando que em 
seus corredores imitavam as passadas largas de meu pai. 
Manusearia com avidez as mesmas páginas de poesia e prosa 
que o pai nunca se cansou de manusear. E ao passar pela 
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literatura contemporânea, quero supor que o rapaz, sem motivo 
perceptível, sentisse certo mal-estar naquele recinto. Não 
estava seguro de suas escolhas literárias, largava livros sem 
saber por que e, coincidência ou não, só então começou a 
perturbá-lo real e profundamente a ausência do pai. Por mais 
que insistisse nas leituras, sentia a falta do pai no 
existencialismo, nos novos romances, na poesia niilista, 
buscava em vão seus retratos nos livros da história mais 
recente. (BUARQUE, 2014, p. 27-28). 

 

Aqui o narrador, e meio ao devaneio, inicia uma espécie de “cadeia 

delirante”, onde há um delírio dentro do outro, ou seja, ao divagar em 

suposições sobre seu irmão alemão, iniciadas ao avistar a senhora no bar, 

imagina seu irmão em meio a outros devaneios: 

 

Só em sonhos via o pai, antes da guerra, um homem sem rosto 
com os cabelos em chamas dentro da fogueira de livros da 
Staatsbibliothek. Noutro sonho via o mesmo homem distraído 
no último andar da biblioteca, a ler sem olhos o Fausto 
enquanto o telhado se esboroava sobre a sua cabeça no 
bombardeio final. Mas nunca conseguia figurar seu pai de 
uniforme militar, marchando na neve, empunhando um fuzil, 
como tampouco via motivo para a mãe se envergonhar de um 
marido morto no campo de batalha. Então, trocou a biblioteca 
pela sinagoga, enfiou na cabeça que tinha sangue judeu. 
Revirou todos os arquivos do seu país dividido, foi de trem a 
Varsóvia, a Budapeste, a Praga, voltou para casa com sabe D-
us quantas cópias de fichas, milhares de nomes e até mesmo 
fotos borradas de vítimas do Holocausto: é este?, é este?, é 
este? A tal ponto que Anne se viu compelida a lhe garantir: teu 
pai embarcou são e salvo em 193- rumo à sua Südamerika 
natal. Então meu irmão cruzou a cidade às pressas dias antes 
que erguessem o muro e, graças a uma bolsa de estudos do 
Instituto Goethe, voou para Buenos Aires, Montevidéu, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e pode estar neste 
momento sentado no Zillertal, à cata de um pai brasileiro que 
vez por outra mate as saudades da amada tomando cerveja 
num restaurante alemão. Ou senão, resignado por fim ao fiasco 
de suas investigações, meu irmão pode estar colhendo aqui e 
ali matéria para um romance autobiográfico onde inventará um 
pai brasileiro, não muito distante da imagem que faz de seu pai 
incógnito. O pai ficcional será um homem de seus sessenta 
anos, provavelmente míope, com soa cacelos escuros 
encanecidos, crespos como é comum entre os brasileiros, 
porém cabeçudo e bochechudo igual a ele. Quem sabe até um 
mulato, como aquele regente de pernas peludas, com sua 
queixada arrogante e as bochechas que com a idade caíram 
exaustas de anos e anos a soprar trombone, o instrumento 
herdado pelo filho albino, que apesar de cuspir mais do que 
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toca é a estrela da sua orquestra. Perdido nessas conjeturas, 
sou surpreendido pelo Udo, de cuja fisionomia já havia me 
esquecido. Depois de não sei quantos chopes e uma garrafa 
de steinhäger. Ele se digna a me dirigir o verbo: e você, não vai 
falar nada? (BUARQUE, 2014, p. 28-29). 

 

Embora já tenha citado, um ponto importante a ser salientado na 

narrativa é a ironia que resulta no humor. Em meio às falas, situações e assim 

como esse trecho mostra, a ironia, com efeito humorístico, está muito presente. 

É uma das características muito utilizada pelo autor no decorrer da história. 

Para uma autoficção brasileira, é raro encontrarmos o humor presente, uma 

vez que os autores, em maior número, escolhem seguir o caminho da “escrita 

terapêutica”. Aqui, abro um parêntese, para citar alguns trechos em que Chico 

Buarque constrói a narrativa com um humor muito envolvente. Neste trecho, 

Ciccio rememora um fato ocorrido na infância, que retrata o ciúme acerca da 

relação de Mimmo com o pai, em detrimento da sua relação para com este: 

 

Foi num dia em que meu irmão me disse que, quando nasci, 
meu pai me tomou por um mongoloide, foi a gargalhada do 
meu irmão que me acertou. Arrastei uma cadeira, alcancei o 
nicho e catei o livro que me pareceu mais sagrado, por causa 
das letras de ouro na capa dura. Espicacei página por página, 
depois ainda mijei em cima. A capa não consegui rasgar, e já 
tocava fogo nela quando mamãe chegou e me deu um tapa na 
cara que nem doeu. Mas quando meu pai desceu as escadas 
com o chinelo na mão, me caguei todo e mijei o que não tinha 
para mijar. (BUARQUE, 2014, p.18). 

 

 A narrativa é toda permeada pelo humor. Há inúmeros trechos que 

Chico o utiliza, também, com ironia. A habilidade do autor em escrever com 

humor é notória. A linguagem, os vocábulos utilizados com essa conotação, 

fazem parte do objetivo do autor para prender a atenção do leitor, uma vez que 

a narrativa, talvez, seria densa demais ao construir uma história que envolve a 

ditadura, a busca incessante pelo irmão alemão, bem como as indagações do 

sujeito contemporâneo.  
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 Outro trecho muito carregado de humor encontra-se quase ao final da 

história, quando Ciccio, já em 2013, com quase setenta anos de idade, vai à 

Berlim, à procura de mais informações sobre Serge: 

 

De chegada ao hotel, me obriguei a passar no business center 
a fim de pôr em dia a correspondência com leitores da minha 
página. Sentei-me ao lado de uma inglesa sessentona, que 
cumprimentei com discreta galanteria, mas assim que digitei 
minha senha no computador, a tela foi invadida por mulheres 
peladas de todas as cores. Surgiram do nada ofertas de 
escorts de luxo em Berlim, que deletei às pressas, dando lugar 
a cenas de sodomia, que deletei a muito custo, e um travesti da 
pica enorme só consegui apagar arrancando o fio da tomada. 
(BUARQUE, 2014, p. 217). 

 

 

 Assim, o humor percorre toda a narrativa, sendo muito bem acoplado às 

falas e pensamentos de Ciccio, bem como durante os devaneios. Ao voltar 

para a questão acerca destes, algumas vezes eles ocorrem como uma espécie 

de sonho, conforme o último fragmento que apresentei sobre esse recurso 

utilizado pelo autor. Neste caso, Ciccio inicia-os sempre ao deitar na cama, no 

fim da noite:  

 

Vou para a cama ainda atordoado com aquele curto colóquio, 
pois na minha cabeça papai nem sabia que eu estava na 
universidade. E assim, distraído esqueço a luza acesa, mas 
está gostoso debaixo da coberta, onde me deito em posição 
fetal e estico os braços no meio das pernas dobradas, como 
num espreguiçar para dentro. Depois afago meu rosto, para ver 
se o sono vem, e é um consolo sentir minha pele livre das 
espinhas, que só deixaram pequenos bulbos e mossas aqui e 
ali. Ao cabo de tantos dissabores, acho até que estou ficando 
mais bonito, como sucede a quem sofre um pouco sem saber 
por quê, como diz o de haver crescido tardiamente uns bons 
centímetros, o que me encoraja a procurar a Maria Helena, que 
ao que parece foi morar com o pai no Rio de Janeiro. É a 
primeira vez que entro num avião, na verdade um teco-teco 
que voa muito baixo, tirando cascas dos mausoléus do 
Cemitério da Consolação, o que me leva a reclamar do piloto, 
que é o Thelonious, o Ariosto, que fica e resolve fazer um 
pouso forçado bem na minha rua, em frente a um bunker que 
para mim é novidade, num subsolo da garagem lá de casa, 
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onde ele entorna cerveja no chão e me ensina a preparar 
coquetéis molotov. (BUARQUE, 2014, p.58). 

 

 

 Se os devaneios fazem parte do estilo textual das obras de Chico 

Buarque, há de se evidenciar que seus personagens divagam tanto por serem 

sujeitos que estão em colapso com a própria identidade. Ciccio não é diferente. 

Seus devaneios ocorrem a qualquer momento, como sonhos, indagações ou 

suposições acerca daquilo que cobre de dúvidas os seus pensamentos. Aqui, o 

narrador começa a divagar após ter encontrado um afinador de pianos, Lázar, 

no Theatro Municipal, com o objetivo de descobrir mais sobre o pianista Heinz 

Borgart, citado numa carta de Anne:  

 

De volta para casa confiro a data, 21 de dezembro de 1931, em 
que Anne escreveu a carta de meu pai, pelo visto sem noção 
do que estava por vir. Em pouco mais de um ano seu 
prometido esposo estaria no olho da rua, impedido de dar 
concertos ou de  exercer o magistério, e buscaria asilo na 
França com uma mão na frente e outras atrás. E o meu irmão 
aos três anos de idade seria enfiado às pressas num trem 
noturno, ou num micro ônibus, ou na boleia de um caminhão 
por estas tortuosas, sem compreender por quê, logo agora que 
aprendia a flexionar e justapor as palavras da sua exigente 
língua, teria de recomeçar o tatibitate na língua dos outros. Mas 
em pouco tempo cantaria o Frère Jacques sem sotaque, 
ganharia um cachorro e uma bicicleta, faria amigos, seria 
querido por uns e xingado por outros de ladrão. Sovina, herege 
e fedorento. Xingado de apátrida, mais que qualquer parisiense 
amaria sua cidade, com a estrela amarela no peito percorreria 
uma a um seus bulevares, avenidas, ruas, praças, pontes, 
passagens, impasses, conheceria o nome e a história atrás do 
nome de cada logradouro constante do metrô, já se veria 
envolvido em nova encrenca, sem entender que mal havia feito 
para embarcar num cargueiro lotado rumo a sabe lá que merda 
de país. E depois de chegar a São Paulo e achar a cidade 
pequena, chuvosa, feia e sem história, depois de lhe roubarem 
a bicicleta e de adotar um vira-lata, depois de aprender no 
ginásio a falar vai tomar no cu, depois de arrumar uma 
namoradinha gói, de jogar bola na várzea, de torcer para o 
Corinthians e ticar pandeiro, teria de fazer as malas de novo, 
iria quem sabe servir ao exército de Tel Aviv, ou feito um judeu 
errante seguiria o pai em excursões mambembes. (Buarque, 
2014, p. 67-68). 
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Os devaneios de Ciccio seguem cursos diferentes, alteram-se, 

sobrepõem-se, numa espécie de labirinto psicodélico: 

 

Ou não, talvez nada disso tenha acontecido, porque em sua 
fuga intempestiva é possível que Heinz Bogart fosse obrigado a 
largar para trás mulher e filho. Mandaria busca-los em Berlim, 
claro, assim arrumasse a vida, mas uma vez em Paris, em 
jovem músico, nunca se sabe. Prefiro neste caso acreditar que 
às vésperas das núpcias a própria Anne se convenceria do erro 
que estava por cometer ao se juntar a Heinz Borgart, sobretudo 
do risco a que expunha o filho com esse enlace. E a fim de 
preservar o nome de Sergio Ernst, romperia sem piedade com 
o pretendente, o acusaria de omitir a mãe judia, de não lhe 
deixar claro que ao se tornar um meio Borgart, seu filho por 
força levaria um quarto de Gorenstein. A meu pai, porém, 
nunca daria conhecimento da sua separação, para não o 
poupar de imaginá-la noite após noite nos braços de um artista 
glorioso. Passaria por apertos, sim, mas não permitiria que 
meu pai o soubesse, nem jamais mendigaria uma pensão de 
quem sequer presenciara o nascimento do filho. Em 
compensação, cedo ou tarde haveria de encontrar o parceiro 
definitivo, talvez um homem modesto, que amasse mais que 
ela a ele mas que daria a Sergio um sobrenome sem mácula. 
Seria talvez um pequeno comerciante, um artesão, um 
escriturário, um ariano que de boa-fé simpatizasse com o 
nacional-socialismo, e que ao lado de Anne se vangloriasse do 
menino perfilado no estádio olímpico de Berlim, a cantar 
Deutschland über Alles. Já nem duvido que exista veramente 
uma foto de Sergio de calças curtas e jaqueta cáqui com a 
suástica na braçadeira, mas desse irmão terei perdido notícias 
para sempre. (BUARQUE, 2014, p. 68-69). 

 

Mais adiante, Ciccio descobre por meio de Lázar, que há na cidade um 

professor pianista com o nome de Henri Beauregard, casado e com um filho. 

Tão logo já imagina ser Anne e seu irmão alemão. Assim, começa a frequentar 

a casa do casal, dando-lhes várias desculpas para infiltrar-se no dia a dia da 

família. Em toda essa parte da narrativa, em que Ciccio se infiltra na casa dos 

Beauregard, os devaneios ocorrem em maior frequência, pois leva um tempo 

para que ele descubra que não se trata de Anne, o suposto marido pianista e 

seu irmão alemão, mas sim de um casal de franceses e seu filho Christian, que 

acaba tornando-se seu amigo. Essa amizade com Christian rende, entre muitas 
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conversas sobre literatura francesa, o passado de seu pai, as intenções de 

relacionamento homossexual que ele tem por Ciccio, que não se consolidam. 

 Após conversa com Henri Beauregard, Ciccio descobre que este foi um 

vizinho de Anne, num condomínio, quando morou em Berlim, durante a época 

que seu irmão era ainda bebê. A criança acalmava-se e dormia ao som de 

seus ensaios no piano. Nesse período, Anne compartilhou com Henri 

informações sobre o pai da criança, o pai de Ciccio, antes do pianista partir 

para o Conservatório de Colônia. Ao regressar à Berlim, para se despedir de 

sua mãe, uma vez que já havia conhecido Michelle e mudariam para Paris, 

estava certo de reencontrar Anne, mas ela já não morava mais no local.  

 Pouco tempo depois de descobrir tais informações, morre o pai de 

Ciccio, vítima de tristeza pelo sumiço de Mimmo. Com o tempo, Assunta 

também vai perdendo as esperanças por encontrar o filho, morrendo depois de 

alguns anos. Já na década de 2000, Ciccio busca por notícias sobre Mimmo, 

mas não passam de especulações, pois este nunca mais foi encontrado. E ao 

reencontrar Udo, que um dia bate em sua porta, entrega a Ciccio o documento 

que um oficial da ditadura militar levou da casa dos Hollander, pouco depois do 

desaparecimento de Mimmo, na década de 60. Esse documento era uma carta 

do governo alemão, datada do ano de 1934, na qual solicitava ao pai de Ciccio 

documentos que comprovassem a descendência brasileira do menino, com o 

intuito de excluir a possibilidade de ele ser judeu. Esse pedido tinha como 

objetivo solicitar tais certidões para viabilizar a adoção do menino por um casal 

de alemães, pois Anne o entregou aos cuidados da Tutoria Alemã.  

 Ao saber disso, Ciccio parte para Berlim, em 2013, à procura do irmão 

alemão, e ainda em meio a alguns devaneios, descobre que o ele chamava-se 

Horst Günther, cantor e mestre de cerimônias de programas musicais na 

televisão, assim como entrevistas e reportagens. Ao descobrir a identidade dos 

pais biológicos, Horst optou pelo nome Sergio, herdado do pai brasileiro, sendo 

então conhecido como Sergio Günther. O narrador não conta o que ocorreu 

com Sergio, o que faz o leitor pensar, ainda, na penúltima páginas da narrativa, 

que Ciccio, enfim, encontraria pessoalmente o irmão. Mas, quando o jornalista 

aposentado, Robinson, que trabalhou com Sergio, conta detalhes da vida deste 
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e leva Ciccio a ver imagens de seu irmão, o leitor presume que o irmão alemão 

de Ciccio já havia morrido. Aqui, a narrativa de Chico Buarque se tinge de uma 

nuance triste, mas ao mesmo tempo emocionante. A história termina com o 

típico modo de devaneio do narrador, em meio a pensamentos sobre Sergio: 

 

Já no percurso de um labirinto, Robinson me confessaria seu 
receio de que os funcionários de arquivo não localizassem 
Sergio Günther. Porém, logo estaríamos sentados numa 
pequena cabine de projeção, diante de uma minitela de cinema 
onde tremeluziria o símbolo da TV DRA. E meus olhos talvez 
se embaçassem ao vislumbrarem a imagem em preto e branco, 
na outra margem do rio, do meu irmão Sergio. É o Mimmo, eu 
pensaria alto, e ao meu lado Robinson faria: hein? Passaria 
mesmo pela minha cabeça que Sergio Günther fosse o próprio 
Mimmo, aos trinta anos de idade, exilado em Berlim Oriental 
com passado nebuloso e nome falso. Mas à medida que a 
câmera fechasse em Sergio, mais eu veria nele o rosto 
oblongo, o nariz de batata e até os óculos do meu pai. Seria do 
pai sua maneira de pitar o cigarro retraindo os lábios e de atirar 
longe a bituca com um peteleco. E muito me engano ou seria 
meu o seu bico, quando ele pegasse a assobiar uma triste 
melodia, num silvo potente e preciso de que poucos são 
capazes como eu. Depois me daria vontade de rir do seu jeito 
de andar, feito eu e meu pai, não muito diferente de um 
pinguim, ao som dos acordes russos de uma orquestra 
invisível. E me viria um ciúme gostoso ao ver correr ao seu 
encontro aquela mulher de saia rodada, que seria a garota 
Maria Helena tal e qual. Por fim eu reconheceria não sei de 
onde os versos que ele cantaria para ela à beira do rio Spree: 
Dizem/ Que em algum lugar/ Parece que no Brasil/ Existe um 
homem feliz. (BUARQUE, 2014, p. 225-226). 

  

 

Não há como deixar de imaginar o autor em meio à conclusão de seu 

romance, uma vez que Chico confessou a Roberto Schwarcz que não 

conseguiria mais ir adiante na história de Ciccio, já que não sabia quase nada 

sobre seu irmão. Assim, a editora Companhia das Letras investigou sobre o 

irmão de Chico e financiou viagem ao autor à Alemanha, a fim de que ele 
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pudesse descobrir informações. Algumas viagens foram necessárias, 

acompanhado de Roberto Schwarcz, e de sua filha Silvia.20  

Logo à página seguinte ao fim da narrativa, o autor fornece informações 

sobre Sergio:  

 

Sergio Günther, filho de Sergio Buarque de Holanda e Anne 
Ernst (ou Anne Margrit Ernst, ou Annemarie Ernst), nasceu em 
Berlim, em 21 de dezembro de 1930. Em 1931 ou 1932, foi 
entregue pela mãe à Secretaria da Infância e da Juventude do 
distrito de Tiergarten, Berlim. Em 193?, Arthur Erich Willy 
Günther e sua mulher, Pauline Anna, adotaram o menino 
Sergio Ernst, que seria criado com o nome de Sergio Günther. 
Por volta dos 22 anos, Horst veio a saber da identidade de 
seus pais naturais, optando por retornar o prenome Sergio. 
Entrou para o exército da RDA em 194? e no fim dos anos 50 
foi admitido na televisão do Estado, onde desenvolveu 
múltiplas atividades. Gravou um número incerto de discos, hoje 
fora de circulação. Morreu de câncer em 12 de setembro de 
1981. (BUARQUE, 2014, p. 227). 

  

 Após a leitura da nota sobre Sergio, o leitor acaba por concluir que o 

personagem Sergio morreu, assim como o verdadeiro Sergio, uma vez que o 

devaneio de Ciccio encontra-se misturado entre sua rememoração de seu 

encontro com Robinson e a imaginação sobre o que teria sido, pensado e 

sentido por seu irmão Sergio. Nesta passagem da rememoração para o 

devaneio os verbos não se modificam, são direcionados ao futuro do pretérito, 

“Robinson viria sorridente me buscar no galpão”, “E minha mão apresentaria 

ligeiro tremor”, “Robinson me confessaria”, “Porém logo estaríamos sentados 

numa cabine de projeção” – durante a lembrança dos fatos. Nesse caso, a 

rememoração de Ciccio não segue a linha idêntica  à das demais partes em 

que isso ocorreu, os verbos sempre estavam no presente ou no passado.  

Da mesma forma, os verbos se encontram no futuro do pretérito, durante 

o devaneio: “Passaria mesmo pela minha cabeça”, “mais veria nele o rosto 

oblongo”, Depois me daria vontade de rir do seu jeito de andar”, “E me viria 

com ciúme”, “Por fim eu reconheceria de onde os versos que ele cantaria”. Ao 

                                                           
20 Informação disponível em https://www.publico.pt/2015/02/19/culturaipsilon/noticia/o-romance-
que-nasceu-de-acasos-1686416  
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passo que se instaura uma via dúbia entre a realidade do que realmente 

aconteceu, quando Ciccio soube informações sobre Sergio, por meio de 

Robinson, e as divagações que eleveram as suposições do narrador, ao iniciar 

seu último devaneio.  

 Chico Buarque, assim, termina a busca de Ciccio pelo irmão alemão, 

misturando às últimas palavras a nuance da dúvida, e embralhando de vez a 

ficção e a realidade. 
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III. DIÁRIO DA QUEDA: UM HÍBRIDO NA LITERATURA DO “EU” 
  

3.1 Autobiografia ficcional, romance autobiográfico e o híbrido 
  

 Nos capítulos anteriores, a autoficção foi verificada como abordagem 

para a análise de O irmão alemão (2014), na qual foram conferidos os 

elementos que constroem a mescla entre ficção e real. Adiante, entra em foco 

a teoria da autobiografia ficcional, com vistas à análise de Diário da queda 

(2011), de Michel Laub, em que priorizo as características dos gêneros em 

questão, assim como suas linhas de divisão.  

 Conforme expliquei no primeiro capítulo, a diferenciação entre 

autobiografia e autoficção surge num tempo em que a autobiografia já não mais 

preenche um espaço estético na literatura contemporânea. Leujeune (2008) 

afirma que a autobiografia, mesmo autenticada pelo pacto de veracidade, pode 

ainda ser reescrita de diferentes maneiras, se for novamente recontada em 

outras épocas, pelo seu autor. Isso ocorre na suposição de que um escritor, 

após novas vivências, pode rever os momentos de seu tempo passado sob 

uma nova ótica de vida. Assim, o conteúdo autobiográfico mudaria, 

constantemente. Nesse sentido, a realidade construída com o respaldo da 

ficção estaria mais próxima da contemporaneidade, uma vez em que os 

tempos são de urgência, sobretudo, no retrato da sociedade que reincide na 

literatura.  

 Schøllhammer (2011) explica que há, nos novos tempos, a 

ficcionalização da escrita autobiográfica, na mesma corrente de pensamento 

que Lejeune definiu, acerca dos pactos:  

[...] no momento em que se aceita e se assume a 
ficcionalização da experiência autobiográfica, abre-se mão de 
um compromisso implícito do gênero, a sinceridade 
confessional, e logo a autobiografia se converte em 
autobiografia fictícia, em romance autobiográfico, ou 
simplesmente em autoficção, na qual a matéria autobiográfica 
fica de certo modo preservada sob a camada do fazer ficcional, 
em um apagamento consciente dessa fronteira. 
(SCHØLLHAMMER, 2011, p. 107). 
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 Nesse sentido, a esfera da ficcionalidade ganha força no campo do 

real, e assim oportuniza a mescla, o “embaralhamento” entre real e ficcional. 

Schøllhammer (2011) verifica como se dá a construção de algumas obras de 

escritores, em que aspectos de realidade de vida dos autores estão presentes 

em alguns casos, como O filho eterno (2007), de Cristóvão Tezza, O falso 

mentiroso. Memórias (2004), de Silviano Santiago, e em romances de João 

Gilberto Noll, Berkeley em Bellagio (2002) e Lorde (2004), entre outras. O 

teórico faz uma análise geral desses romances, em que o sujeito está em cena, 

ao verificar as referências de autobiografia na ficção; alguns denominados 

como autoficção, outros como autobiografia ficcional, e ainda os que estão em 

difícil denominação de gênero. Sobre o livro de Tezza, O filho eterno, o teórico 

discute acerca da questão: “É uma ficção? Sim e não, é uma ficção que se 

apropria da experiência de vida, uma escrita que utiliza a ficção para penetrar 

no que aconteceu numa história que se constrói enquanto relato motivado pelo 

desafio de vida que essa experiência impõe”. (SCHØLLHAMMER, 2011, p. 

105-106). 

 De fato, O filho eterno é um dos grandes exemplos de autoficção que 

há na literatura brasileira. Tezza constrói uma história em que utiliza o discurso 

confessional ao valer-se de dados biográficos para compor o registro ficcional. 

A chave para a construção de uma ficção, em dados puramente reais, foi 

utilizar a terceira pessoa da narrativa, e com isso oportunizar a não 

identificação da voz que narrava os fatos. O enredo que gira em torno de duas 

personagens principais, o pai escritor e seu filho Felipe, é minunciosamente 

descrito pelo narrador em terceira pessoa, que mostra ao leitor todo o 

sentimento presente no pensamento do pai, ao criar seu filho com síndrome de 

Down. Felipe é o único nome apresentado no livro, o que evidencia a 

identificação do personagem a Felipe, filho de Tezza, portador da síndrome de 

Down. 

 Já em O falso mentiroso. Memórias, de Silviano Santiago, o narrador 

em primeira pessoa, Samuel Carneiro de Souza, conta a história de sua vida, 

um sujeito múltiplo, com identidades multiplicadas. Uma delas é a de que teria 

nascido no ano de 1936, em Formiga, Minas Gerais, e seus pais são Sebastião 

Santiago e Noêmia Farnese Santiago, os mesmos nomes dos pais de Silviano 
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Santiago.  O autor brinca com um jogo de espelhamentos e utiliza também uma 

foto de si mesmo, ainda bebê, na capa do livro.  

 Em Berkeley em Bellagio João Gilberto Noll cria uma narrativa em 

primeira pessoa, o narrador de nome João, que é escritor de Porto Alegre, e 

narra personagem alguns fatos semelhantes à vida do autor, como ter escrito o 

livro após ter recebido um convite para lecionar o curso de Cultura Brasileira na 

Universidade de Berkeley, nos EUA, e que logo após segue para uma casa em 

Bellagio, na Itália, em que a universidade possui uma extensão, com finalidade 

de escrever seu livro.  

 De maneira semelhante, Lorde apresenta o narrador João, escritor 

brasileiro, que também encena uma viagem realizada para Londres, após 

convite de uma instituição para uma jornada desconhecida, dentro do âmbito 

acadêmico. Em ambos os livros, o mote que dá início às jornadas dos 

narradores é baseado nos acontecimentos ocorridos na vida de João Gilberto 

Noll, que lecionou em Berkeley, e foi à Bellagio, assim como também lecionou 

no King’s College, sendo o ponto de partida para a construção da ficção de 

Noll. 

 Schøllhammer (2011) discute acerca da narrativa com traços 

incisivamente autobiográficos, ao analisar essas e outras obras citadas, e 

promove a discussão sobre duas características da literatura contemporânea 

brasileira, o sujeito em cena, assim como os perigos da ficção, nas quais 

aponta alguns questionamentos: “A ficção imita a vida ou será que a vida que 

imita a ficção que imita a vida? [...] Pode a literatura ser entendida como 

prognose e antecipação da realidade? A realidade é feita na imagem e na 

ficção?” (Schøllhammer, 2011, p. 123).  A literatura brasileira contemporânea 

vem sendo construída com o efeito dessas características, em que a mescla 

entre o real e o ficcional está presente em diversas obras; quando não em sua 

totalidade, está em parte delas.  

 Nesse sentido, abre-se o caminho para a discussão sobre as escritas 

do “eu”, em que se verifica a crescente nos últimos anos, sobretudo na 

literatura brasileira. A denominação e classificação em gêneros, acerca de 

obras que envolvem a escrita do “eu”, é um dos fatores que tem sido discutido 
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em tempos atuais. Silviano Santiago, professor e escritor, aborda a questão do 

híbrido, na esfera desse tipo de escrita; ele comenta sobre o exercício da 

literatura do “eu”, entre o discurso autobiográfico e o discurso confessional que 

envolve discussões sobre autobiografia, romance autobiográfico e autoficção, 

sobretudo no exercício da mescla real e ficcional, em suas obras.  

 Silviano Santiago (2011) conta que inventava histórias híbridas desde 

sua infância. Quando menino, ao se confessar para o padre da paróquia que 

frequentava aos domingos, essas histórias ganhavam autenticidade ao citar 

uma experiência de sua vida: “a morte prematura de sua mãe: Essas mentiras, 

ou invenções autobiográficas, ou autoficções, tinham estatuto de vivido, tinham 

consistência de experiência, isso graças ao fato maior que lhes antecedia – a 

morte prematura da mãe – e garantia veracidade e autenticidade” (SANTIAGO, 

2011, p. 7). Diante do padre, assumia uma fala híbrida, autobiográfica e 

confessional.  Da mesma forma, suas obras têm seguido no mesmo sentido, 

embora ele afirme que o tom do discurso confessional não está presente em 

nelas, assim como não as atribuiu à autoficção, em nenhum momento de seu 

passado remoto.  

  Silviano Santiago enfatiza que as questões que rodeiam a criação da 

escrita do “eu” estão em suma de não seguir um limite rígido quanto ao que se 

pretende evidenciar por gêneros:  

Ao reconhecer e adotar o discurso autobiográfico como força 
motora da criação, coube-me levá-lo a se deixar contaminar 
pelo conhecimento direto – atento, concentrado e imaginativo – 
do discurso ficcional da tradição ocidental, de Miguel de 
Cervantes a James Joyce, para ficar com os extremos. Não foi 
por casualidade que, na juventude, o crítico de cinema se 
matriculou na Faculdade de Letras e se tornou, na maturidade, 
professor de literatura. Se minha vida é a que me toca viver, 
minha formação foi e é estofada pela leitura dos ficcionistas 
canônicos e dos contemporâneos – independente de 
nacionalidade. Com a exclusão da matéria que constitui o 
meramente confessional, o texto híbrido, constituído pela 
contaminação da autobiografia pela ficção – e da ficção pela 
autobiografia –, marca a inserção do tosco e requintado 
material subjetivo meu na tradição literária ocidental e indicia a 
relativização por esta de seu anárquico potencial criativo. 
Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente 
(o discurso ficcional) significa relativizar o poder e os limites de 
ambas, e significa também admitir outras perspectivas de 
trabalho para o escritor e oferecer-lhe outras facetas de 
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percepção do objeto literário, que se tornou diferenciado e 
híbrido. Não contam mais as respectivas purezas 
centralizadoras da autobiografia e da ficção; são os processos 
de hibridização do autobiográfico pelo ficcional, e vice-versa, 
que contam. Ou melhor, são as margens em constante 
contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do 
escritor e de resolução dos problemas da escrita criativa. 
(SANTIAGO, 2011, p. 17).  

 

 Ao mencionar que o objeto literário se tornou “diferenciado e híbrido”, 

Silviano vai ao encontro da urgência dos tempos, às metamorfoses do sujeito, 

das cidades, das artes. A escrita do eu acaba por ganhar novos contornos, se 

assim pode-se afirmar que haja contornos. Nesse âmbito, a literatura 

contemporânea tem tomado novos rumos, expansões, e se tornado híbrida 

para dar conta de uma sociedade em que o novo hoje já pode se tornar 

obsoleto no amanhã, requerendo, assim, novas dimensões.  

 Volto à discussão acerca do pacto autobiográfico e do pacto 

romanesco, que Lejeune propôs para diferenciar a autobiografia, além de 

outros gêneros da literatura íntima, do romance autobiográfico. Lejeune (2008) 

afirmou que a autobiografia pressupõe que haja identidade de nome entre 

autor, narrador, e a pessoa de quem se fala. No caso do nome fictício, mas que 

haja muitas semelhanças à vida do autor, há o romance autobiográfico: 

 

No caso do nome fictício (isto é, diferente do nome do autor) 
dado a um personagem que conta sua vida, o leitor pode ter 
razões de pensar que a história vivida pela personagem é 
exatamente do autor: seja por comparação com outros textos, 
seja por informações externas, ou até mesmo pela própria 
leitura da narrativa que não parece ser de ficção. [...] Ainda que 
se tenha todas as razões do mundo para pensar que a história 
é exatamente a mesma, esse texto não é uma autobiografia, já 
que esta pressupõe, em primeiro lugar, uma identidade 
assumida na enunciação, sendo a semelhança produzida pelo 
enunciado totalmente secundária. Esses textos entrariam na 
categoria do “romance autobiográfico”. Chamo assim todos os 
textos de ficção em que o leitor pode ter razões de suspeitar, a 
partir das semelhanças que acredita ver, que haja identidade 
entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar 
essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la. [...] À diferença, 
ele comporta graus. A “semelhança” suposta pelo leitor pode 
variar de um vago “ar de família” entre o personagem e o autor 
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até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o 
autor “cuspido e escarrado”. (LEJEUNE, 2008, p. 24-25). 

 

 O teórico se vale da concepção de contrato entre autor e leitor para 

designar a função dos pactos. Ele afirma que o leitor é quem pode comprovar o 

contrato, pela própria atitude, ou seja, ao tratar-se de uma ficção, quando a 

identidade não é afirmada, o leitor procurará estabelecer semelhanças, apesar 

do que diz o autor. No caso da autobiografia, quando a identidade é afirmada, o 

leitor tentará buscar as diferenças:  

 

Diante de uma narrativa de aspecto autobiográfico, a tendência 
do leitor é, frequentemente, agir como um cão de caça, isto é, 
procurar as rupturas do contrato (qualquer que seja ele). Daí 
nasceu o mito do romance “mais verdadeiro” que a 
autobiografia: sempre se considera mais verdadeiro e mais 
profundo o que se descobriu através do texto, a despeito do 
autor. [...] Em suma, todas as qualidades de fidelidade 
(problema de “semelhança”) dependem, em última instância, 
da questão da autenticidade (problema da identidade) que gira 
também em torno do nome próprio. (LEJEUNE, 2008, p. 26-
27). 

 

 A discussão que Lejeune propõe sobre a autobiografia é a de que é um 

gênero em que “levanta fatalmente problemas éticos; é a gata borralheira da 

literatura”. Todavia, ao afirmar sua preferência, abre caminho para o raciocínio 

que a própria literatura oferece:  

Mas, quando comecei inocentemente a estudar e defender 
meu gênero preferido, fiquei impressionado de ver o pouco que 
entrara em uma espécie de guerra civil, na qual minha ação 
defensiva levantava as frentes da batalha. Não era essa minha 
intenção. Pensava poder falar da autobiografia, gata borralheira 
da literatura, sem provocar ciúmes no romance, gênero-rei, de 
respeitá-la, de valorizá-la, de reconhecer nela um território de 
escrita, remobiliza instantaneamente aqueles que decidiram 
acantoná-la fora do campo sagrado da criação, ao lado das 
servidões desinteressantes da vida quotidiana, como pagar 
impostos ou escovar os dentes – Há na França tanta 
hostilidade e irritação em torno da autobiografia “autêntica” que 
um certo número de escritores acampam, se posso dizer 
assim, “ilegalmente” em seu território. Eles mobilizam, dizendo 
claramente fazê-lo, a experiência pessoal, às vezes o próprio 
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nome, brincando assim com a curiosidade e a credulidade do 
leitor, mas batizam “romance” textos nos quais dão um jeito de 
se entender com a verdade, tratando-a como bem querem. 
Essa zona “mista” é muito frequentada, muito viva e sem 
dúvida, como todos os locais de mestiçagem, muito propícia à 
criação. (LEJEUNE, 2008, p. 108). 

 

 Essa zona “mista” abre espaço para a literatura que oferece a mescla 

entre o real e a ficção. Os gêneros que expressam a literatura do “eu” estão em 

mistura, atualmente. Esse fator é, talvez, a causa da dificuldade que ronda a 

caraterização da autoficção. Afirmar que qualquer narrativa que apresenta 

muita semelhança com a vida do autor é uma autoficção é, sem dúvida, um 

grande equívoco. Embora os gêneros híbridos estarem em voga atualmente, e 

acompanham o hibridismo do sujeito, da sociedade, há características que 

diferem a autoficção dos demais gêneros que se inserem na escrita do “eu”. O 

romance autobiográfico e a autobiografia ficcional são exemplos que, muitas 

vezes, são facilmente confundidos com a autoficção.  

 Alberca (2007) discorre a respeito dos gêneros autobiografia, 

autobiografia ficcional, romance autobiográfico e autoficção. O teórico afirma 

que as diretrizes de uma época, assim como sua atmosfera cultural e incluindo 

suas modas, criam as condições propícias e determinantes para que alguns 

fenômenos artísticos e literários se desenvolvam mais do que outros. A 

respeito da autobiografia, Alberca comenta acerca da discussão que ronda o 

gênero: 

 

Por otra parte, la creencia em que la verdad absoluta es 
inasible puede ser uma creencia respetable, pero no parece 
que sea suficiente para igualar los relatos factuales y los 
ficticios. Si de uma autobiografía se trata, hablar de ficción o 
invención no tiene cabida más que em sentido figurado. El 
autobiográfico está obligado a ser veraz, ao menos lo anuncia y 
hasta lo promete, pero si no lo es, porque se equivoca 
involuntariamente o de forma voluntaria miente, no podemos 
concluir que hace ficción. Si la memoria, de forma fortuita, 
olvida, confunde, no consigue recordar o tiene lagunas, esto no 
presupone que haga ficción, sino más bien que se equivoca, 
mezcla o seleciona sin ánimo o conciencia de inventar. El 
autobiográfo cree conocerse y normalmente está convencido 
de que recuerda su passado com fidelidad, aunque a veces se 
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engañe a sí mismo y pueda sufrir de ilusión retrospectiva. Pero 
a mi juicio, este espejismo no significa que el autobiográfo 
invente em la medida que no es consciente, del mismo modo 
que el delirante no hace ficción em su delirio, sino que 
exterioriza algo que sólo existe en su interior, y él le otorga 
carta de naturaleza. Si por el contrario el autobiógrafo inventa, 
substituye o transforma deliberadamente su biografía, a eso ya 
no podríamos llamarle ficción, sino engano (ALBERCA, 2007, 
p. 47). 

 

 O teórico comenta que a incredulidade que cerca as opiniões sobre a 

autobiografia está presente também na Espanha, sendo um pensamento que 

predomina na Europa, assim como em países ocidentais. O estudo de Alberca 

(2007. p. 52) é proposto com a finalidade de verificar a autoficção, pois esta 

aparece num campo que já foi desenvolvido junto ao das memórias fictícias e 

dos romances autobiográficos. Assim, sua opinião é que a autoficção não pode 

ser estudada somente com relação à autobiografia e o romance, de forma 

geral; é preciso compará-la e referi-la a seu precedente de gênero, o romance 

autobiográfico, pois deste provém toda sua probabilidade. Todavia, é 

necessário delimitar distâncias e buscar especificidades, pois, entre ambas 

formas de literatura há um salto qualitativo e de funções notáveis, que guarda 

relação com os fenômenos e contextos contemporâneos.  

 Alberca também faz menção aos “pactos” que são utilizados para 

especificar a relação de ficção e realidade, como o pacto autobiográfico, pacto 

romanesco e pacto ambíguo.  

Pacto 

Autobiográfico 

Pacto 

Ambíguo 

Pacto 

Novelesco 

Memorias, 

Autobiografías 

Novelas del yo Novelas, cuentos 

1. A = N = P     

(Identidad) 

2. Factualidad 

Veracidad 

(- Invención) 

1. A = N = P / A ≠ N – A ≠ P 

 

2. Ficción/Factualidad 

 

1. A ≠ N – A ≠ P 

(No identidad) 

2. Ficción 

     Verosimilitud 

     (+ Invención) 

A, autor; N, narrador; P, personaje; = idêntico; ≠ no idêntico; - menos; + más; /y-o. Fonte: 

(Alberca, 2007, p. 65). 



119 

 

 

 

 O pacto ambíguo, determinado por Alberca para os romances do eu, é 

o mesmo pacto denominado por Jaccomard (1993)21 como pacto oximórico, já 

citado por Doubrovisky (2010). A esse respeito, o teórico afirma:  

 

Las novelas del yo llevan consigo la alteración, la mezcla o la 
suspensión de algunas de las claves o marcas distintivas de 
ambos géneros, pero sobre todo del autobiográfico, que se ha 
mostrado menos propicio y receptivo, o lo ha sido al menos 
tradicionalmente, a las mezclas y cambios que el novelesco. 
Estas novelas se constituyen em relación a los dos grandes 
géneros que las flanquean, y entre los dos crecen, tomando de 
aquí y de allí, libremente y en porcentajes variables. Por eso, 
su lugar entre los géneros narrativos ha sido especialmente 
inestable y su reconocimento controvertido. (ALBERCA, 2007, 
p. 79). 

 

 Pode-se entender que em tempos atuais as escritas do “eu” ainda têm 

indefinição acerca de uma delimitação de gênero, a saber suas classificações 

como autobiografia ficcional ou autoficção, por exemplo. Todavia, é importante 

salientar que os estudos de Manuel Alberca são datados de 2007, ou seja, a 

literatura do “eu” tem aumentado a cada ano. Dessa forma, surgem obras com 

características da mescla entre o real e ficcional de forma ainda mais intensa. 

Todavia, a controversa ainda está presente; entretanto, a aceitação do híbrido 

vem ganhando espaço na construção da literatura. Antes de adentrar no campo 

da análise que envolve o híbrido, vejamos a explicação de Alberca acerca da 

distinção de modalidades do que ele denomina de romances do eu.  

 

 

 

 

                                                           
21 A respeito do pacto oximórico, denominado por Jacommard, explicado no primeiro capítulo 
desta tese). 
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Pacto ambiguo 

Las novelas del yo 

Novela autobiográfica 

(+ prox. A la 

autobiografía) 

Autoficción 

(equidistancia de ambos 

pactos) 

Autobiografía ficticia 

(+ próx. a la novela) 

1. Principio de 

    identidad 

A≠N // A≠P 

Identidad nominal 

ficticia o anonimato: 

N=P // N≠P 

1. Principio de 

    identidad 

    A=N=P 

   Identidad nominal       

expresa            

1. Principio de 

    Identidad 

 A≠N // A≠P 

Identificación nominal 

ficticia: 

N=P // A=editor 

 

 

2. Propuesta de lectura 

Ficción/Factualidad 

    Autobiografismo 

escondido 

   (falso/verdadero) 

2. Propuesta de lectura 

  Ficción/Factualidad 

Autobiografismo 

transparente 

2. Propuesta de lectura 

Ficción/Factualidad 

Autobiografismo 

simulado 

A, Autor; N, Narrador; P, Personaje; -, menos; +, más; = idéntico; ≠ no idêntico; /y-o. Fonte: 

(Alberca, 2007, p. 92). 

 O quadro acima se baseia nos critérios de classificação de identidade 

nominal e a mescla dos pactos contraditórios (romanesco e autobiográfico), 

que resultam na zona híbrida que pertence o pacto ambíguo/oximórico. A 

primeira característica distancia ou aproxima as modalidades à autobiografia e 

ao romance: o romance autobiográfico está mais próximo da autobiografia, 

enquanto a autobiografia ficcional é mais próxima ao romance, ao passo que a 

autoficção se encontra equidistante de ambos pactos. Ainda, constrói um 

mecanismo que relaciona a identidade como explícita ou implícita, sendo esta 

construção de relação o que diferencia as três modalidades: Diante de tais 

separações, Alberca inicia as explicações acerca das funções e significados 

distintos entre tais modalidades.  

 A autobiografia ficcional se assemelha a uma autêntica autobiografia 

ou a memórias verdadeiras. Em geral, colabora também para que o leitor 
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acredite que o relato não é apenas mero romance, pois simula, pelo discurso 

da autobiografia, um jogo de expectativa para o leitor ao se fazer passar por 

referencial um texto que na verdade é ficcional. Alberca enumera algumas 

características que acredita ser a gênese da autobiografia ficcional: 

 

Un autor se propone levantar um modo imaginario con toda la 
suficiencia y libertad que le da la ficción, pero se sirve de un 
discurso narrativo fundamentalmente ambiguo, porque 1) 
adopta una voz narrativa en primera persona, que, al mismo 
tiempo que narrador, es también personaje de la historia, que 
finge así ser una historia real, 2) cuenta una vida o algún 
episodio de ésta, es decir, adopta la forma autobiográfica y 3) 
el autor puede adornar la vida o caracterización de su 
personaje con elementos biográficos propios, que podrán 
reconocer sólo los que conozcan previamente su biografía. 
Son, por tanto, novelas cuyo narrador, que también es por 
supuesto ficticio, cuenta de forma retrospectiva a la manera 
autobiográfica más usual, sin hacer guiños ni señales que 
permitan atisbar en principio ninguna intención autobiográfica ni 
indicios reales de autobiografismo a pesar de su afinidad formal 
con la autobiografía. (ALBERCA, 2007, p. 94). 

 

 Ademais, o teórico ainda assinala como característica da autobiografia 

ficcional a diferenciação do nome entre autor e narrador personagem, 

geralmente em primeira pessoa. 

 No romance autobiográfico as características são um tanto diferentes 

no tocante a autobiografia ficcional. Alberca afirma que para o primeiro, o 

repertório de vozes narrativas e de possibilidades onomásticas é mais 

complexo, pois podemos encontrar romances em primeira ou terceira pessoas, 

com nome expresso ou anônimo. Portanto, a expressão ou ausência de 

identidade nominal não é um critério de caracterização a esta modalidade, pois 

para tal afirmação é necessário verificar seu conteúdo. Assim, o conceito de 

romance autobiográfico parte de algum sinal ou sugestão do narrador para 

orientar o leitor ou para despistá-lo, e se faz necessário o conhecimento da 

biografia do autor a fim de determinar ou não a autobiografia da história. 

 Neste ponto, tendo como gancho a concepção de Alberca, toco num 

ponto fundamental para identificar as modalidades de escritas do “eu”: o 
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conhecimento ou, no mínimo, noções de fatos da vida do autor. Não se trata 

meramente de buscar tais elementos no conteúdo de uma determinada obra, 

como um simples jogo, mas observar se há evidências de tais ocorrências, e 

principalmente, quais os meios que o autor utilizou para expressá-las na 

história. Em outras palavras, a estilística e a estrutura da obra é o que sustenta 

a modalidade escolhida pelo autor; são elas que determinam o caminho que a 

obra seguirá, ou seja, sua ascendência ou decadência no meio literário.  

 Ainda, a respeito da nomeação ao narrador, no romance 

autobiográfico, Alberca explica que assim como pode ocorrer o anonimato do 

narrador, a identificação nominal pode estar expressa, e também apresentar 

um nome distinto do autor. Dessa forma, ocorre o distanciamento próprio do 

romance, o que ratifica seu caráter ficcional, ainda que desde o ponto de vista 

argumental acumule provas de autobiografia ou incorpore materiais biográficos 

da vida do autor. 

 Entretanto, o que difere as modalidades vai além da simples presença 

ou anonimato de nomeação ao narrador. Segundo a concepção do teórico 

espanhol, trata-se do distanciamento ou aproximação da obra ao romance ou à 

autobiografia: 

 

Si se compara la denominación “novela autobiográfica”con la 
de “autobiografía ficticia”, llama la antención que, aunque 
ambas utilizan los mismos conceptos y términos, la primera 
procede a invertirlos y lo que en una es substantivo, resulta 
adjetivo en la outra, y viceversa. Es decir, en el marbete de 
memorias o autobiografías ficticias lo sustancial es lo 
autobiográfico (“memorias” y “autobiografía”) y lo accidental, 
lo ficticio, aunque después lo sustancial se revele sólo una 
forma o un molde para canalizar una historia inventada. Por el 
contrario, en la denominación de novela autobiográfica, lo 
sustancial parece lo ficiticio (“novela”) y lo autobiográfico, un 
simple complemento accidental, aunque después el lector 
perciba la fuerte impronta íntima y privada del relato y deje en 
segundo plano lo ficticio sin ningún tipo de contradicción 
aparente. Como su denominación indica, parece una novela 
(el distanciamento entre autor y personaje y la indicación 
genérica lo confirman), pero, como su adjetivo subraya y 
algunas insinuaciones del texto pueden propiciar, le ayudan a 
reconocer una marcada inspiración autobiográfica. 
(ALBERCA, 2007, p. 101). 
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 Conforme Alberca explica, num primeiro momento as modalidades 

parecem apenas se diferenciar pela ordem dos termos (adjetivo e substantivo). 

Entretanto, ao comparar os pares, a autobiografia ficcional tem como 

substancial o autobiográfico, ou seja, as memórias, a autobiografia; e a ficção a 

acompanha como um “acidente”. Entretanto, o teórico explica que esse 

substancial se revela no “acidente”, na ficção, que canaliza a história inventada. 

Já o romance autobiográfico apresenta, conforme sua denominação (romance), 

o distanciamento entre autor e personagem. Mas, como seu adjetivo destaca, 

pode propiciar uma ênfase no reconhecimento da inclinação autobiográfica, por 

meio das insinuações do texto. Mesmo que, de início o adjetivo “autobiográfico” 

possa indicar um destaque à denominação, em seguida, o substancial é 

indicado pelo primeiro termo “romance”.  

 Assim, a ideia de Alberca se forma da seguinte maneira: Autobiografia 

ficcional, embora ainda seja ficção, tem como característica primeira a 

autobiografia, a memória, em sua forma. Romance autobiográfico apresenta 

seu molde de acordo às características da ficção, do gênero maior, o romance, 

não se prendendo ao esquema único de memória ou autobiografia, em primeiro 

plano; o autobiográfico ocorre de maneira complementar.  

 Portanto, a seara que envolve os gêneros da escrita do eu é complexa, 

e justamente por esse fator que Alberca comenta a existência de um uso 

indiscriminado da denominação para a classificação das modalidades que 

envolvem tais literaturas. Há uma necessidade de verificação de seus 

conteúdos, sua forma, antes de lhes atribuir apenas um rótulo.  

 Diante da dificuldade que cerca a classificação das escritas do eu, a 

verificação minuciosa do conteúdo da obra é fator primordial para apontar em 

qual gênero determinado livro se inclui. Muitas vezes, nem o autor tem uma 

opinião fechada a esse respeito, e é nesse âmbito que a literatura abre forma e 

liberdade de criação, e recepção. Algumas obras podem corresponder a mais 

de um gênero, ou a uma mescla de gêneros, assumindo, nesse caso, uma 

forma híbrida. É o que exponho a seguir. 
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3.2 Michel Laub: o caminho percorrido nas escritas do “eu” 
 

 Michel Laub, gaúcho de Porto Alegre, trabalhou para as revistas Carta 

Capital e República, em que escreveu sobre política e negócios, assim como 

foi editor chefe da revista Bravo!. Foi coordenador e editor de cursos do 

Instituto Moreira Salles, e colunista da Folha de São Paulo e do Globo. 

Atualmente, Laub é coordenador de diversas editoras e veículos no Brasil e no 

exterior.   

 Como escritor, sua primeira publicação, em 1998, foi o livro de contos 

Não depois do que aconteceu; e os demais são romances: Música anterior 

(2001) ganhou o prêmio Érico Veríssimo; Longe da água (2004); O segundo 

tempo (2006); O gato diz adeus (2009); Diário da queda (2011), que recebeu 

o Prêmio Brasília de Literatura na categoria romance durante a 1ª Bienal 

Brasília do Livro e da Leitura, em 2012; além do Prêmio Bravo/Bradesco de 

melhor romance e uma indicação ao prêmio Portugal-Telecom. Essa obra foi 

traduzida em nove idiomas, para doze países, incluindo a venda recente de 

seus direitos à Turquia. Sua última obra, até o momento, é O Tribunal da 

quinta-feira, tendo sido publicado neste ano, 2017. Laub foi um dos vinte 

melhores jovens escritores brasileiros, selecionados pela revista Granta, em 

2012, com o conto Animais.  

 A memória é um dos recursos que foram utilizados por Laub para 

compor algumas obras. As narrativas deste escritor compreendem costurar 

vários instantes da vida do personagem, e agrupá-los a um momento, às vezes 

decisivo, como catalizador de um processo de descoberta de si, de sua 

alteridade e daquilo que o cerca e que buscou no mais fundo de suas 

lembranças. A partir de vivências e experiências, os personagens, sempre 

narradores em primeira pessoa, buscam por meio de relato confessional 

compreender o rumo que suas vidas tomaram. Os eventos não são 

desencadeados de forma linear; as memórias são entrecruzadas, mas se 

organizam de acordo à reflexão da personagem.  

 Eventos traumáticos estão presentes na vida de suas personagens, e 

são eles o mote para a busca que percorrem os narradores, nos pilares da 
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memória. Entre seus sete romances, Laub propôs uma trilogia de narrativas 

cujos personagens sofrem efeitos de catástrofes mundiais. O primeiro livro é 

Diário da queda (2011), seguido por A maçã envenenada (2013) e se completa 

na sua última publicação, O tribunal da quinta-feira (2017). O autor se refere às 

tragédias, consecutivamente: O Holocausto; o suicídio de Curt Cobain, 

vocalista da banda Nirvana, e a guerra de Ruanda, tendo como sobrevivente a 

escritora Immaculée Ilibagiza, ambas ocorridas no mesmo ano, 1994; e a 

epidemia da Aids, como reflexos tardios à sociedade. São tragédias de 

conhecimento histórico mundial, e que são utilizadas como mola propulsora 

aos questionamentos e inquietações de seus personagens, acerca da vida que 

decidiram seguir. 

 Ao utilizar a memória como um dos recursos que caminham suas 

narrativas, o tom confessional ganha espaço, assim como uma espécie de 

relato ou diário. Os personagens buscam na memória as vivências ocorridas na 

infância, sobretudo na adolescência, para explicar o presente, que ocorre na 

vida adulta. As histórias, assim como suas lembranças, são vividas no Rio 

Grande do Sul, em cidades como Porto Alegre, Albatroz, Capão da Canoa e 

São Paulo. Esses locais e eventos ocorridos, relatados nas narrativas, sugerem 

ligações com a vida do autor, assim como características de alguns de seus 

personagens, o que oportuniza uma interpretação autobiográfica em suas 

obras. Questionado em diversas entrevistas a esse respeito, Laub afirma: 

"Todos os meus livros são memorialísticos. Sempre me dediquei a temas 

ligados a perdas, mas nem sempre são coisas que eu vivi". "É natural que isso 

aconteça. Não é culpa dos outros. Forço essa situação porque escrevo em 

primeira pessoa e sempre ponho alguns dados autobiográficos nos livros." 

(BRENDLER, 2011). 

 Narradores em primeira pessoa, e que apresentam características 

semelhantes às do autor, também são responsáveis pela inclinação de 

interpretação autobiográfica. A esse respeito, Brendler (2011) comenta: “De 

tanto as pessoas o questionarem sobre quais fatos narrados nos livros o 

escritor viveu, ele começou a incluir informações de propósito para causar 

alguma confusão”. Laub completa: "Mando recados pelos livros pra (sic) um 

único leitor, às vezes. Faz parte da diversão de escrever." 
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 De fato, o escritor gaúcho é bastante questionado sobre o teor 

autobiográfico de suas obras, e questões que cercam a autobiografia e a 

autoficção permeiam as entrevistas e bate-papos em diversos meios que o 

autor se faz presente. Laub já esteve em debates com críticos literários e 

jornalistas em que propiciou reflexão sobre a prática das escritas do “eu”, assim 

como o processo de criação literária que emerge na atualidade brasileira, e as 

teorias acadêmicas que estudam a literatura contemporânea. 

 Após a publicação de Diário da queda (2011), as questões sobre 

autobiografia que rondam, de modo geral, a produção literária do autor, 

aumentaram significativamente. Mais do que isso, a autoficção entrou no 

debate que cercam as possíveis classificações de seus livros.  

  Diário da queda (2011) apresenta um narrador em primeira pessoa, 

sem nome, que rememora suas vivências, influenciadas pelos acontecimentos 

que cercaram as vidas de seu pai e de seu avô. O Holocausto é o tema trágico 

que ronda toda a narrativa e é acompanhado por um acontecimento que ocorre 

na vida do narrador, aos treze anos: a queda de um colega da escola, durante 

a festa de aniversário deste, cuja brincadeira maldosa foi tramada e realizada 

pelo narrador junto a um grupo de amigos da mesma escola. 

 Esse narrador tem perto dos quarenta anos, é judeu, nasceu e viveu 

parte de sua vida em Porto Alegre, mas mora em São Paulo, é formado em 

Direito, não concluiu o curso de Jornalismo, e é escritor. Essas características 

são as mesmas da vida do autor, e somadas à narrativa em primeira pessoa, 

em tom confessional, de certa forma, acabam por sugerir a mescla entre a 

ficção e a realidade.  

 Essa narrativa é alvo de pesquisas que envolvem as escritas do “eu”, 

desde sua publicação. Encontrei estudos, no âmbito acadêmico, entre artigos, 

dissertações e teses, em que ela foi determinada como: autoficção, autoficção 

fantástica, e tendência autobiográfica. O próprio autor já foi questionado a 

respeito da classificação de gênero, e sua resposta ressoa no processo de 

criação literária que escolheu para compor suas obras:  
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DW: “O Diário da Queda" já foi classificado como autoficção. O 
quão autobiográfico e o quão ficção é o livro?”  

Tudo é autobiográfico num livro, porque o escritor se baseia na 
própria memória, nem que seja para inventar. Mas por 
exemplo, o personagem tem um pai que morreu de Alzheimer, 
e meu pai não morreu de Alzheimer. Mas claro que as 
sensações, as emoções que tem ali no meio vão, em algum 
momento, falar de coisas que senti algum dia. Você faz uma 
espécie de transplante do que sentiu. A perda do cachorro da 
infância é usada para falar de uma perda amorosa, por 
exemplo.  

DW: No livro você trata de três gerações da família. Fala do 
seu avô para falar do seu pai e, por consequência, de você. 
Como a sua família reagiu ao livro?  

Muitas pessoas acham que é autobiográfico por ser escrito em 
primeira pessoa, mas não é. A minha mãe gostou muito do 
livro. Bom, a minha mãe sempre gosta [risos]. E meu pai não 
estava mais vivo quando saiu. Não sei se literatura tem algum 
compromisso ético, porque tem escritores que são uns 
canalhas e são excelentes. Se tenho algum compromisso ético, 
é o de saber que, se tenho um filho e vou escrever uma história 
cujo personagem tem um filho, sei que alguém vai achar que 
aquele filho é meu. É bom ter essa consciência, porque na hora 
de escrever você pelo menos lida com o dilema de expor ou 
não expor. (DEUTSCHE WELLE, FOLHA DE SÃO PAULO, 
2013, p. s/n). 

 

 A resposta de Laub não especificou nada que envolva a autoficção. 

Embora, em algumas entrevistas, quando foi questionado sobre ela, elaborou 

uma resposta provida com bases na construção autobiográfica, oportunizando 

entender que a autoficção estaria como substância da autobiografia.  

Aproveito a discussão do trecho da entrevista, acima, para abrir um 

questionamento que envolve o processo de criação literária e a escolha de um 

gênero específico. Laub explica a respeito do caráter autobiográfico que 

sugerem ao seu livro, mas não o classifica como autobiografia, nem tampouco 

como autoficção. Assim, um autor estaria pré-determinado a desenvolver sua 

criação aos moldes de um determinado gênero? Em tempos atuais, em que a 

urgência se manifesta na literatura como um eco que ressoa de uma sociedade 

em que o presente é incompleto, e tampouco o amanhã pode rapidamente se 

liquefazer, a mescla entre a ficção e o real oferecem um campo maior da 
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criação, e possibilita, assim, a crescente de gêneros inseridos às escritas do 

eu?  

De fato, como vimos, a literatura contemporânea brasileira vem tomando 

rumos a essa seara. Dessa forma, a mistura entre real e ficção se faz presente, 

muitas vezes, em gêneros que se aproximam da tendência autobiográfica, em 

que a memória, o tom confessional estão presentes na estrutura da obra. 

Assim, o escritor estaria seguindo um processo em que a atualidade se 

encontra, e também, em outras palavras, acompanhando a vertente do 

momento.  

Nesse prisma, Orham Pamuk (2011), importante romancista turco da 

atualidade, discorre a respeito da intenção do escritor, ao construir sua obra, e 

explica como a ficcionalidade se faz pertinente no entendimento da recepção. 

Em 2008, publicou O museu da inocência, cuja história tem como protagonista 

o personagem Kemal. Pouco tempo depois foi questionado por muitos, se tudo 

que havia acontecido com Kemal aconteceu a ele, e, ainda, se Kemal era 

realmente Pamuk. As respostas foram contraditórias:  

 

1. “Não, eu não sou meu herói Kemal”.  
2. “Mas seria impossível convencer os leitores de meu 
romance de que não sou Kemal.” 

A segunda resposta afirma que seria difícil para mim – como 
muitas vezes é difícil para os romancistas – convencer meus 
leitores de que não devem me identificar com meu 
protagonista; ao mesmo tempo, indica que não pretendo me 
esforçar muito para provar que não sou Kemal. Na verdade, 
escrevi meu romance sabendo que não sou Kemal. Na 
verdade, escrevi meu romance sabendo muito bem que meus 
leitores – poderíamos chamá-los de ingênuos, modestos – 
pensariam que Kemal era eu. Ademais, no fundo, uma parte de 
mim queria que meus leitores pensassem que eu era Kemal. 
Em outras palavras, concebi meu romance para ser percebido 
como uma obra de ficção, um produto da imaginação -, mas 
também queria que os leitores acreditassem que as 
personagens principais e a história eram verdadeiras. E não 
me senti hipócrita nem trapaceiro por abrigar esses desejos 
contraditórios. Aprendi com a experiência que a arte de 
escrever um romance consiste em sentir intensamente esses 
desejos contraditórios, mas continuar escrevendo calmamente, 
imperturbado. (PAMUK, 2011, p. 30). 
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 O escritor turco é claro ao tecer seu comentário que o processo de 

criação literária se baseia em possíveis contradições. Nesse sentido, Pamuk 

abre espaço para a concepção de que o fazer literário percorre caminhos livres, 

sem que haja uma necessidade de camuflar intenções. Ele comenta que o 

acordo sobre a natureza de ficcionalidade de um romance tem gerado 

discussões entre leitores e escritores, e que a arte da obra tira sua força da  

ausência de um consenso perfeito entre escritor e leitor sobre o entendimento 

da ficção.  

 

Leitores e autores reconhecem e concordam que um romance 
não é nem completamente imaginário, nem inteiramente 
factual. No entanto, quando lemos um romance, palavra por 
palavra, frase por frase, essa consciência se transforma em 
questionamento, numa forte curiosidade. Está claro que o 
escritor deve ter vivido algo do gênero, o leitor pensa, mas 
talvez tenha exagerado ou imaginado uma parte da história. 
Ou, ao contrário, supondo que os escritores só conseguem 
escrever sobre o que vivenciaram, o leitor pode começar a 
imaginar a “verdade” sobre o autor. Dependendo de sua 
ingenuidade e de seus sentimentos contraditórios sobre a 
mistura de realidade e imaginação no romance que têm nas 
mãos. Na verdade, ao ler o mesmo romance em dois 
momentos distintos, eles podem ter opiniões conflitantes 
acerca da medida em que o texto espelha a realidade ou, ao 
contrário, é fruto da imaginação. (PAMUK, 2011, p. 31). 

 

 Nesse sentido, a explicação de Pamuk esclarece a afirmação de Laub: 

“Tudo num livro é autobiográfico”. O primeiro explica que a dúvida que cerca a 

ficção e a realidade misturadas no romance é apenas um dos prazeres que 

rondam a escrita. Do mesmo modo, ao verificarmos o que os escritores 

explanam em seus prefácios, sobrecapas, ou mesmo nas entrevistas e nas 

memórias, quando tentam convencer que suas experiências da vida real são 

fruto da imaginação, ou quando dizem que suas narrativas inventadas são 

verdadeiras, é outro prazer propiciado pela literatura. Ainda, (Pamuk, 2011, p. 

31) comenta que o impacto de um romance se deve, em parte, ao que os 

críticos dizem sobre ele nos jornais e revistas e às declarações do autor 
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visando a controlar e manipular o modo com a obra é recebida, lida e 

desfrutada.  

 Contudo, o modo de construção e debates que rondam a obra, e como 

é realizada sua ficcionalidade podem explicar de maneira mais ampla as 

dúvidas que cercam a mescla entre ficção e real: 

 

Às vezes, as explicações e justificativas que os romancistas 
usam para legitimar seus textos, a linguagem incomum, a 
dissimulação, as evasivas, as incoerências, as formas e fontes 
emprestadas são tão reveladoras quanto o próprio romance 
(PAMUK, 2011, p. 31). 

 

 No entanto, Pamuk comenta que as dúvidas que cercam a mescla  

ficção e real na obra literária se dão a todos os tipos de leitores, desde os tidos 

como “comuns”, aos “sofisticados”. É importante lembrar que a obra literária 

pode significar coisas diferentes para diferentes leitores de todas as classes 

sociais e de todas as culturas. Esse é um dos prazeres que a literatura oferece: 

misturar o imaginário com o real é o desejo de ser, ao mesmo tempo, 

“ingênuos” e “sentimentais”: “Ler um romance, assim como escrever um 

romance, envolve uma constante oscilação entre essas duas disposições 

mentais” (PAMUK, 2011, p. 37). 

 Ainda, ao concluir o pensamento acerca das intenções do escritor, 

Pamuk explica que a ambiguidade que permeia o romance, quando sugere 

dúvida sobre quais partes da história são pura imaginação ou fruto de 

experiências vividas pelo escritor, oferece uma rede de sugestões ou 

afirmações que cercam as possibilidades entre realidade e ficção:  

 

A cada detalhe o escritor pensa que esse detalhe foi 
vivenciado. E o leitor pensa que o escritor escreveu com o 
pensamento de que o leitor iria pensar que o detalhe foi 
vivenciado. Por sua vez, o escritor pensa que o leitor pensa 
que ele escreveu esse detalhe pensando que o leitor iria 
pensar isso também. O jogo de espelhos é válido igualmente 
para a imaginação do escritor. Quando elabora uma frase, o 
escritor supõe que o leitor (correta ou erroneamente) pensará 
que ele inventou esse detalhe. O leitor também supõe e pensa 
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que o escritor supõe que ele pensará que esse detalhe é 
imaginário. E da mesma forma o escritor supõe... e por aí afora 
(PAMUK, 2011, p. 43-44). 

 

 Nesse jogo de espelhos reside a incerteza que está presente na leitura 

e no exercício da literatura. Pamuk explica que não podemos determinar de 

comum acordo que parte do romance se baseia na experiência e que parte é 

fruto de imaginação, ou seja, leitor e escritor nunca podem chegar a um acordo 

tácito sobre a ficcionalidade do romance. O escritor (PAMUK, 2011, p. 44) 

oferece um exemplo muito interessante sobre esse tipo de jogo camuflado: Se 

imaginássemos um autor que escreveu uma autobiografia, na primeira pessoa 

do singular, e o faz com absoluta honestidade, com centenas de milhares de 

detalhes de sua vida, assegurando-os de que são fiéis a sua experiência de 

vida. Imaginamos, então, que um editor esperto lance o livro como um 

“romance” (Pamuk afirma que há muitos editores capazes disso). Esse livro é 

chamado de romance, e passamos a lê-lo de maneira muito diferente da 

pretendida do autor. Damos início aos questionamentos, começamos a 

procurar um centro, nos questionarmos sobre a autenticidade dos detalhes, o 

que é realidade ou ficção nesse romance.  

 Pamuk comenta que esse prazer, quando procuramos um centro, 

quando nos fazemos tais questionamentos acerca das especularizações entre 

real e imaginário, é o que nos move a sentir alegria à leitura de um romance. 

Quanto ao autor, houve, então, uma intenção inicial na construção de seu 

romance. Todavia, como Pamuk explicou, o autor constrói esse jogo de forma 

consciente, com pretensões pré-determinadas, mesmo que haja modificações 

no processo que envolve a publicação da obra.  

 A recepção da obra literária, as críticas que a envolvem em diversos 

meios de comunicação, assim como as opiniões do autor podem influenciar 

estudos que analisam determinada obra literária, de acordo a uma teoria de 

gênero. Assim, o que tenho pretendido discutir é a verificação do conteúdo da 

obra, de que maneira sua ficcionalidade é construída e de que forma esse 

caminho possibilita divergentes opiniões acerca do que envolve o jogo de 

ficção e realidade, dentro das escritas do “eu”. Diário da queda, por ser um livro 
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já classificado como autoficção, tendo sido, inclusive, uma indefinição de 

gênero, como explicou o próprio autor, é um exemplo de investigação sobre a 

indefinição que ronda a autoficção, assim como as dúvidas que percorrem os 

gêneros da escrita do eu, como a autobiografia ficcional e o romance 

autobiográfico. 

 

3.3 Fragmentação da obra: números e tempo 
 

 Diário da queda é uma obra admirável. Apresenta uma estrutura 

concisa, não linear, fragmentada, com uma linguagem simples, porém muito 

profunda. Acompanhar as memórias que o narrador conta, todo o processo de 

descoberta de influências que teve de seu pai e de seu avô àquilo que resultou 

nas escolhas que fez, até o presente, oportuniza um passeio por grande 

emoção de leitura que esta obra oferece. É um texto denso e carregado de 

emoções.  

 Conforme expliquei, o narrador relembra partes de sua vida, sobretudo 

na adolescência, a partir dos treze anos, passando por algumas lembranças da 

infância, e revelando memórias mais recentes da vida adulta, em que os 

“costura” ao tempo presente. A história é dividida em onze capítulos que 

remetem à memória do narrador, e cada um deles é construído em parágrafos 

numerados, sendo que não apresentam uma obrigatoriedade de relação direta 

ou complementação um com o outro, ou seja, o texto não é linear.  

 O narrador não apresenta nome, assim como quase todos os demais 

personagens, exceto seu amigo do período da adolescência, João. Esse 

narrador inicia a história ao apresentar algumas lembranças sobre o avô, e ao 

mesmo tempo, começa a relatar sobre os acontecimentos que viveu aos treze 

anos de idade: era um menino judeu, que estudava em escola tradicional 

judaica, morava em Porto Alegre, filho de um comerciante, e neto de um 

sobrevivente de Auschwitz. Já no início da história ele alerta para o tema que 

percorrerá todo o romance:  
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Eu também não gostaria de falar desse tema. Se há uma coisa 
que o mundo não precisa é ouvir minhas considerações a 
respeito. O cinema já se encarregou disso. Os livros já se 
encarregaram disso. As testemunhas já narraram isso detalhe 
por detalhe, e há sessenta anos de reportagens e ensaios e 
análises, gerações de historiadores e filósofos e artistas que 
dedicaram suas vidas a acrescentar notas de roda pé de 
página a esse material, um esforço para renovar mais uma vez 
a opinião que o mundo tem sobre o assunto, a reação de 
qualquer pessoa à menção da palavra Auschwitz, então nem 
por um segundo me ocorreria repetir essas ideias se elas não 
fossem, em algum ponto, essenciais para que eu possa 
também falar do meu avô, e por consequência do meu pai, e 
por consequência de mim. (LAUB, 2011, p.9). 

 

 

 Aqui, o autor apresenta esse narrador que já explica sua relação com o 

tema do Holocausto, logo na segunda página do romance, e alerta ao leitor que 

o conteúdo da história tem relação direta com essa tragédia histórica, tão 

conhecida mundialmente. Há, talvez, certa preocupação por parte do autor em 

explicar ao leitor que não se trata de mais uma história que dirá o que já foi dito 

por tantas pessoas, mas falar sobre essa trajédia será essencial para o 

entendimento da trama que envolve os personagens. De fato, em entrevista a 

Rogerio Pereira, ao jornal Rascunho, Laub comenta que teve uma 

preocupação em falar do Holocausto por ser um tema já explicado na literatura, 

por várias pessoas. A maneira que ele encontrou de falar sobre o assunto foi 

em forma de memórias, por meio de indagações feitas pelo narrador, sem ter 

de especificar minuciosamente os ocorridos em Auschwitz:  

 

[...] Mas em vários momentos da escrita do Diário eu quase 
desisti porque minha ideia inicial era fazer um livro mais leve 
que os anteriores, se possível com algum humor, e quando vi 
estava escrevendo sobre Auschwitz. Então, várias vezes me 
peguei pensando: o que eu tenho a dizer sobre esse tema que 
já não foi tantas vezes dito e por escritores muito melhores que 
eu, inclusive alguns que passaram por campos de 
concentração? A solução, digamos, foi trazer esse problema 
para dentro do livro. O narrador se faz essas perguntas o 
tempo inteiro. É a esse tipo de coisa que me refiro quando falo 
em “dizer tudo o que queria”. Não ficou nada de fora. E o Diário 
acabou um livro não sobre Auschwitz, mas sobre a dificuldade 
de escrever sobre Auschwitz, entre outros assuntos. 
(PEREIRA, 2011, p.s/n.) 
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 É por meio da memória que o livro de Laub apresenta a fragmentação 

do sujeito, que busca respostas para o caminho que seguiu, e paulatinamente 

constrói uma análise sobre si mesmo.  

 Nesse capítulo inicial, ao mesmo tempo em que recorre às memórias 

acerca do avô, o narrador conta a outra tragédia que vivenciou aos treze anos, 

a brincadeira extremamente maldosa, tramada pelo grupo de colegas da escola 

judaica contra outro colega da turma que não era judeu, João:  

 

[...] Outra ainda, embora isso só tenha acontecido uma vez, na 
hora do parabéns, e naquele ano era comum jogar o 
aniversariante para o alto treze vezes, um grupo o segurando 
nas quedas, como numa rede de bombeiros – nesse dia a rede 
abriu na décima terceira queda e o aniversariante caiu de 
costas no chão. A festa em que isso aconteceu não foi num 
hotel de luxo, e sim num salão de festas, um prédio que não 
tinha elevador nem porteiro porque o aniversariante era 
bolsista e filho de um cobrador de ônibus que já tinha visto 
vendendo algodão-doce no parque. O aniversariante não ficava 
em recuperação em nenhuma disciplina, nunca tinha ido a 
nenhuma festa, não havia participado de um quebra-quebra na 
biblioteca, nem estava entre os alunos que puseram um 
pedaço de carne crua na bolsa de uma professora, muito 
menos achou engraçado quando alguém deixou uma bomba 
atrás da privada, um saco de pólvora no qual era preso um 
cigarro que queimava até a explosão. Ao cair ele machucou 
uma vértebra, teve de ficar de cama dois meses, usar colete 
ortopédico por mais alguns meses e fazer fisioterapia durante 
todo esse tempo, tudo depois de ter sido levado para o hospital 
e a festa ter se encerrado numa atmosfera geral de 
perplexidade, ao menos entre os adultos presentes, e um dos 
que deveriam ter segurado esse colega era eu. (LAUB, 2011, 
p. 10-11.) 

   

 João sofria bullying dos outros meninos do colégio porque não era 

judeu. Constantemente chamado de gói (denominação entre judeus para 

aqueles que não são judeus), sofria muitas atrocidades como comer a merenda 

cuspida pelos colegas, ser enterrado na areia e forçado a comê-la, ou ser 

trancado na casa de máquinas durante o recreio. No entanto, João era um 

menino pacífico e nunca revidou às maldades.  
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 O primeiro elemento de destaque que ocorre na vida do narrador é 

essa tragédia em que se envolveu na adolescência: “Para mim tudo começa 

aos treze anos, quando deixei João cair na festa de aniversário” (LAUB, 2011, 

p. 33). Em muitas outras passagens da narrativa ela é mencionada, como um 

fato em que ficou aprisionado, e que lhe assombrou até a vida adulta. A queda 

do amigo João, tramada por ele e pelos amigos da escola judaica, é um ponto 

crucial de sua história, e a ela estão diretamente ligadas a “queda” de seu avô 

e a de seu pai, assim como a “queda” do próprio narrador.  

 A fragmentação do sujeito ocorre em todo o texto, pois se observa as 

memórias e a elas atrelados questionamentos, da mesma forma que a 

estrutura do texto é fragmentada, separada parágrafos numerados, embora o 

fluxo de pensamento seja contínuo. Além da numeração de parágrafos, alguns 

números estão muito evidentes em toda a narrativa, especificado em idades e 

datas. O número treze é marcado em toda a narração, é na sua idade de treze 

anos que acontece boa parte dos acontecimentos importantes à história, 

seguido por outros que ocorreram aos catorze anos:  

 

Aos treze anos eu morava numa casa com piscina, e nas férias 
de julho fui para a Disneylândia, e andei de montanha russa 
espacial. [...] Aos treze anos eu tinha: um videogame, um vídeo 
cassete, uma estante cheia de livros e discos, uma guitarra, um 
par de patins, um uniforme da NASA [...] Aos treze anos eu 
nunca tinha tido uma namorada. Eu nunca tinha ficado doente 
de verdade. (LAUB, 2011, p. 12). 

Aos treze anos eu era o aluno que tinha sido chamado pela 
coordenadora para falar sobre a queda de João. (LAUB, 2011, 
p. 41). 

A melhor forma de julgar o meu pai é pensar nele a partir da 
briga, eu com treze anos, depois que ele contou sobre o meu 
avô e os cadernos e parou de falar sobre o que poderia 
acontecer numa escola onde não havia judeus (LAUB, 2011, p. 
81). 

   

 Além da idade, treze também foi o número de vezes que João foi 

jogado para cima pelos colegas, tendo sido derrubado na décima terceira 

queda do alto, que representa a nova idade. O que ronda o número treze, 

conforme a cultura popular professa é o azar que simboliza. Nesse sentido, 
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este número, tantas vezes mencionado na história, seria perfeitamente aceito 

nessa conotação, uma vez que a “queda” do narrador inicia nessa idade.  

 Outro momento importante que o narrador rememora é a briga que 

teve com seu pai, quando pediu para mudar de escola. Após a queda de João, 

o narrador inicia um processo de arrependimento que o corrói até a vida adulta, 

e com isso, tenta se aproximar de João, uma vez que os demais colegas 

envolvidos no episódio foram entregues, por ele, em conversa com a 

coordenadora da escola, o que lhe rendeu o desprezo dos mesmos. Assim, a 

saída para uma reconciliação era estudar na mesma escola que João 

conseguiu nova bolsa, ao final daquele ano, e aproximar-se dele. A nova 

escola não era judaica, e a briga com o pai foi causada por esse motivo:  

 

Na briga que tivemos por causa da nova escola, eu disse a 
meu pai que não estava nem aí para os argumentos dele. Que 
usar o judaísmo como argumento contra a mudança era 
ridículo da parte dele. Que eu não estava nem aí para o 
judaísmo, e muito menos para o que tinha acontecido com o 
meu avô. Não é a mesma coisa que dizer da boca pra fora que 
se odeia alguém e deseja a sua morte, e qualquer pessoa que 
tenha um parente que passou por Auschwitz pode confirmar a 
regra, desde criança você sabe que pode ser descuidado com 
qualquer assunto menos esse, então o impulso que meu pai 
teve ao ouvir essa referência era previsível, ele dizendo repete 
o que você falou, repete se você tem coragem, e eu olhando 
para ele fui capaz de repetir, dessa vez devagar, olhando nos 
olhos dele, que eu queria que ele enfiasse Auschwitz e o 
nazismo e o meu avô bem no meio do cu. (LAUB, p. 50, 2011). 

 

 Essa passagem da vida do narrador representa uma espécie de 

“divisor de águas” em sua vida, pois é depois do confronto físico que o pai cede 

a ele a oportunidade de estudar numa escola não judaica, ao mesmo tempo em 

que explica os motivos que o assombram: a morte de seu avô, e o que 

Auschwitz representava na vida da família. Após levar uns golpes do pai, o 

narrador comete uma atitude violenta, que representa a repulsa que sentia de 

ser judeu, naquele momento: 
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Até a queda de João eu também não tinha feito isto, ou me 
sentido capaz disto, meu pai na porta olhando para mim ainda 
perplexo, eu tendo me levantado depois dos golpes dele, eu 
sentindo a dor e intuindo as marcas dos golpes, uma raiva que 
eu nunca tinha sentido, e até hoje lembro do susto dele quando 
peguei a primeira coisa que vi, um desses suportes de durex 
que são pesados e têm quinas suficientes para furar uma testa 
ou vazar um olho, e naquele momento era como se eu me 
vingasse de tudo o que tinha acontecido no ano, os colegas, a 
coordenadora, o meu pai que parecia tão frágil ao olhar para o 
suporte de durex na minha mão, e se não fosse ele ter se 
desviado ou eu ter errado a mira ou uma combinação das duas 
coisas aquela poderia ter sido a segunda tragédia do ano. 
(LAUB, 2011, p.52). 

 

  

  Assim, aos catorze anos, o narrador muda de escola, depois de se 

tornar amigo de João, o que proporciona ao primeiro uma inversão de papéis, 

pois na escola não judaica ele sofre bullying dos novos colegas, da mesma 

forma que assiste a ascensão do amigo entre eles. 

 Na idade de catorze anos, ocorrem também outros acontecimentos 

crucias à vida do narrador. Da mesma forma, nesta mesma idade, o pai 

também sofreu com mudanças em sua vida, o suicídio de seu pai, avô do 

narrador. Foi nessa idade que o pai iniciou as leituras dos cadernos que o avô 

escreveu, antes de cometer o suicídio, e após a briga física que teve com o 

filho, passa a ele, com essa mesma idade, os cadernos escritos pelo avô. 

Assim, o narrador descobre o significado sombrio que Auschwitz teve na vida 

de seu pai, e inicia, junto aos demais problemas que começou a ter na escola 

não judaica, o envolvimento com o álcool.  

 O número catorze começa a ser mencionado inúmeras vezes. Aqui, 

algumas delas, em que o narrador refere-se a essa idade: 

Meu avô morreu quando meu pai tinha catorze anos (LAUB, 
2011, p.13). 

Eu comecei a beber com catoreze anos, depois que mudei de 
escola junto com João. (LAUB, 2011, p. 63). 

 Nenhum fez o cálculo óbvio de que eu, com catorze anos 
naquela época, certamente tinha um pai ou avô ou bisavô meu 
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ou de um primo ou de um amigo de um amigo que escapou 
das câmaras de extermínio. (LAUB, 2011, p. 64). 

Aos catorze anos dá para você ficar mais forte se fizer flexões 
e levantar peso e isso dá uma confiança maior se alguém 
disser alguma coisa [...] (LAUB, 2011, p. 67). 

[...] e eu percebia que o importante não eram essas perguntas, 
e sim a maneira como meu pai as fazia, ele parecendo estar 
envolvido com o que era a minha vida aos catorze anos... [...] 
(LAUB, 2011, p. 83). 

[...] você pode repetir isso até cansar porque nunca mais vai 
sentir o que sentiu aos catorze anos (LAUB, 2011, p. 97). 

Desde os catorze anos meu pai nunca deixou de sentir o 
mesmo pelo meu avô (LAUB, 2011, p.133). 

 

 

 Como o início da queda do narrador se dá aos treze e catorze anos, ele 

rememora a todo momento os fatos ocorridos nestas duas idades. A eles são 

misturados outros acontecimentos em outras épocas de sua vida, assim como 

os fatos ocorridos na vida do pai e do avô, sempre seguidos pelo fluxo contínuo 

do pensamento fragmentado. O narrador, no momento que escreve sobre suas 

memórias, tem quase quarenta anos, sendo o tempo presente mencionado 

poucas vezes. Os capítulos do livro são intitulados quase todos como a 

expressão “coisas que sei”, ou seja, são informações que busca na memória: 

Algumas coisas que sei sobre meu avô; Algumas coisas que sei sobre meu pai; 

Algumas coisas que sei sobre mim. Notas (1); Mais algumas coisas que sei 

sobre o meu avô; Mais algumas coisas que sei sobre meu pai, Mais algumas 

coisas que sei sobre mim, Notas (2); Notas (3); A queda, O diário.  

 Em todos os capítulos as informações e lembranças que seguem em 

cada um deles estão misturadas entre as próprias lembranças, as lembranças 

que tem de seu pai, e as informações que tem de seu avô. Aqui, há uma 

diferença entre “coisas que sei”, “informações” e “lembranças”, pois a elas se 

atribui o questionamento, o desvendar daquilo que sabe, do que ficou sabendo 

e de suas lembranças. Com exceção dos três capítulos intitulados como notas, 

todos os outros seguem em fragmentação de parágrafos numerados, conforme 

mencionei, como blocos. Em cada parágrafo o fluxo de pensamento se dá de 
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maneira livre, e nem sempre ordenado pelo tempo. Os tempos se misturam no 

presente e no passado, assim como suposições sobre o futuro.  

 Devido ao fluxo de pensamento, enquanto rememora os fatos vividos, 

assim como as informações que sabe sobre seu pai e seu avô, os períodos que 

integram os parágrafos são muitas vezes extensos:  

 

Não é difícil desenhar Hitler, e se você fizer esforço e comparar 
grafias e traços de trabalhos esporádicos feitos em aula é 
capaz até de descobrir quem é o autor, embora talvez não 
fosse apenas um autor, porque o bigode às vezes era retratado 
como uma sucessão de linhas paralelas e às vezes como um 
borrão de pontos, e o quepe podia ter uma aba curta ou ser 
parecido com o chapéu de um cozinheiro, e a suástica podia 
ter as hastes duplas e pintadas ou ser análoga aos palitinhos 
de criança, mas não importava quem fosse o autor ou autores 
nem se o autor ou os autores de fato sabiam o que 
significavam os desenhos porque a minha única dúvida era: de 
alguma forma João sabia ou participava ou mesmo tinha sido o 
mentor do plano de me presentear com eles? (LAUB, 2011, p. 
82).  

 

 A citação acima é um recorte de um parágrafo em que o narrador 

rememora o fato de após a briga que teve com seu pai, curiosamente, este 

deixou de insistir em alertá-lo sobre o que poderia acontecer numa escola não 

judaica, sobretudo depois que já estava estudando na nova escola. É 

importante salientar a estrutura dos parágrafos, que por apresentarem 

memórias, suposições e análises de fatos que ocorreram na vida do narrador, o 

fluxo da consciência é exposto sem ordem de tempo, à medida que os 

pensamentos lhe vêm à memória. Assim, os períodos são expostos de forma 

extensa, como o citado acima, com cerca de mais de treze linhas na grafia do 

livro. Trata-se, a princípio, de uma espécie de pensamento solto e descontínuo, 

conforme as lembranças são acionadas. Há inúmeros períodos construídos 

dessa forma, em quase toda a narrativa.  

 O narrador é uma personagem totalmente fragmentada, e da mesma 

forma expõe suas memórias, com o objetivo de buscar explicações para o 

rumo que sua vida tomou, ou seja, ele tenta desvendar sua própria identidade, 

construída a partir de tudo o que viveu.  
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 Nesse sentido, Hall (2014, p. 11) especifica que o sujeito pós-moderno 

é fruto de uma fragmentação. Antes esse sujeito era vivido como tendo uma 

identidade unificada e estável; porém, com o adjunto das urgências que têm 

surgido na contemporaneidade, ele é composto não de uma única, mas de 

várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. É nesse 

prisma que se encaixa a estrutura de Diário da queda. A fragmentação da 

personagem, conferida, sobretudo pelo fluxo descontínuo da memória, é 

atrelada à estrutura da narrativa, o texto, em si. O narrador, além de se mostrar 

como um sujeito que não apresenta uma identidade única, pelo contrário; 

revela-se como resultado de identidades que lhe foram agregadas ao longo da 

vida, e assim sua fala é expressa pela memória registrada numa narração não 

linear, descontínua que se mistura e se justapõe. Dessa forma, a narrativa se 

mostra como uma nova forma de dispor os fatos, por meio de suas percepções, 

conforme um mosaico de uma diferente sintaxe literária. 

 Há, no livro de Laub, um esfacelamento da estrutura linear tradicional 

da narrativa literária, o qual consiste na fragmentação textual. É importante 

lembrar que a fragmentação de uma personagem não está necessariamente 

vinculada à fragmentação da narrativa. Como exemplo, O Irmão Alemão 

apresenta um personagem fragmentado, o narrador Ciccio; entretanto a 

estrutura do texto não é fragmentada. Já em Diário da queda, Laub constrói a  

estrutura, o texto, a linguagem e o personagem de forma fragmentada. 

Contudo, para compreender mais a fundo sobre o tema neste romance, é 

necessário verificar o recurso da memória. 

 

 

3.4 A memória como herança do narrador 
 

O tempo, conforme expliquei, é apresentado de forma não linear. As 

memórias do narrador são entrecortadas, espalhadas e não necessariamente 

vinculadas pelos parágrafos e pelos capítulos. As memórias desordenadas e 

muito bem costuradas faz com que os fragmentos se constituam numa espécie 

de mosaico que liga o narrador ao pai e ao avô, e dessa forma constitui o 
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desnudamento desta personagem. Conforme as memórias vêm à tona, o 

narrador vai descobrindo que a tragédia pela qual seu avô passou, Auschwitz, 

influenciou diretamente sua vida:  

 

É tentador dizer que a reação do meu pai ao ler os cadernos 
influenciou a maneira como ele passou a tratar não só do 
judaísmo como de todas as outras coisas: a memória do meu 
avô, o casamento com a minha mãe, o convívio comigo em 
casa, e como não cheguei a conhecê-lo de outro jeito, porque 
ele nunca se mostrou para mim de outro jeito, é claro que 
também acabei arrastado por essa história (LAUB, 2011, p. 33) 

 

 Ele descobre após suas rememorações que o episódio em que se 

envolveu aos treze anos, a queda de João, o suicídio do avô, o Alzheimer do 

pai, e o alcoolismo foram fatos que influenciaram e constituíram sua identidade. 

Assim, as diferentes identidades fazem parte da identidade que ele busca 

desvendar, e, contudo, se libertar: “Contar uma vida desde os catorze anos, 

repito, é aceitar que fatos gratuitos ou devidos a circunstâncias que fogem à 

lógica possam ser agrupados em relação de causa e efeito (LAUB, 2011, p. 

126)”. 

No entanto, para atingir essa análise e conclusão, foi preciso que o 

narrador buscasse na memória todas as informações possíveis sobre seu pai e 

seu avô. Aos treze anos ainda não tinha a noção de que a herança da 

descendência judaica, e mais especificamente, ser neto de um sobrevivente de 

Auschwitz, poderia causar-lhe tantos danos. A discriminação que cometeu ao 

amigo João, durante a permanência na escola judaica, foi o início de sua 

queda, embora tenha desvendado isso só depois de adulto, quando deu início 

às memórias tristes que lhe vieram à tona, por causa da descoberta do 

Alzheimer de seu pai. 

Ao pai, essa descoberta da influência de Auschwitz e tudo que envolvia 

isso, foi possível após o suicídio do avô, em que iniciou a leitura dos cadernos 

deste último. Assim, inicia a triste jornada do pai ao estabelecer a relação de 

culpa a Auschwitz, e tentar perpetuar esse sentimento ao filho como forma de 

protegê-lo das possíveis dificuldades que poderia enfrentar na vida, como 
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colocá-lo para estudar numa escola judaica, mencionar, a todo o momento, 

sobre as tristezas dos campos de concentração, assim como alertá-lo sobre os 

perigos do antissemitismo. Entretanto, com o episódio da queda de João, o 

narrador começou a não se sentir mais afetado pelas histórias que o pai 

contava, pelo contrário, todo o esforço deste para livrá-lo dos perigos 

transformou-se em repúdio a tudo que se relacionasse ao judaísmo: 

 

[...] à medida que você fica mais velho, aos treze anos, em 
Porto Alegra, morando numa casa com piscina e tendo sido 
capaz de deixar um colega cair de costas no aniversário, aos 
poucos você percebe que isso tudo tem muito pouca relação 
com a sua vida.  

30.Depois que fiquei amigo de João comecei a olhar para os 
meus amigos se entender por que eles tinham feito aquilo, e 
como eles tinham me cooptado, e comecei a ter vergonha de 
ter gritado gói filho de uma puta, e isso se misturava com o 
desconforto cada vez maior diante do meu pai, uma rejeição à 
performance dele ao falar de antissemitismo, porque eu não 
tinha nada em comum com aquelas pessoas além do fato de 
ter nascido judeu, e nada sabia daquelas pessoas além do fato 
de elas serem judias, e por mais que tanta gente tivesse 
morrido em campos de concentração não fazia sentido que eu 
precisasse lembrar disso todos os dias (LAUB, 2011, p.37). 

 

Todavia, aos treze anos, o narrador já havia conseguido entender que 

ao tentar se proteger contra o antissemitismo, o ambiente em que o cercava 

era preconceituoso e xenofóbico. Com o passar dos anos, conseguiu se 

desvencilhar disso, mas essas vivências lhe deixaram marcas que 

permaneceram até a vida adulta.  

As memórias do narrador são escritas depois de dois anos que descobre 

a doença de seu pai. Da mesma forma, memórias também foram escritas pelo 

pai e pelo avô.  Ele escreveu suas memórias em dezesseis cadernos, em 

língua alemã, sendo escrito em verbetes, como uma espécie de enciclopédia. 

Neles estão vários verbetes e suas descrições. A princípio nenhum deles 

parece ter relação, mas são verbetes que representam algo que fez parte dos 

fatos que viveu. O que chama a atenção é que os verbetes são escritos em tom 

contrário e irônico ao que realmente ocorreu em sua vida, como se o objetivo 
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de sua escrita fosse mostrar o significado bom e perfeito, que na realidade teve 

consequências desastrosas. Assim explica o narrador:  

 

2. Aparentemente meu avô queria escrever uma espécie de 
enciclopédia, um amontoado de verbetes sem relação clara 
entre si, termos seguidos por textos curtos ou longos, sempre 
com uma característica peculiar. O verbete leite, por exemplo, 
fala de um alimento líquido e de textura cremosa que além de 
conter cálcio e outras substâncias essenciais ao organismo tem 
a vantagem de ser muito pouco suscetível ao desenvolvimento 
de bactérias. 3. A seguir meu avô passa por porto, bagagem, 
Sesefredo, e não é difícil perceber que os registros obedecem 
à ordem na qual ele se deparou com cada um desses lugares, 
objetos, pessoas e situações. Dá para acompanhar a 
sequência como uma história, mas porque os verbetes são 
evidentemente mentirosos, num tom grosseiramente otimista, 
isso é feito de maneira inversa: meu avô escreve que não há 
notícia de doenças causadas pela ingestão de leite, que o porto 
é o local onde se reúne o comércio ambulante que trabalha sob 
regras estritas de controle fiscal e higiene, então é difícil 
imaginá-lo no cais, depois de ter comido os últimos pedaços do 
pão endurecido que foi seu único alimento durante a viagem, 
tomando seu primeiro copo de leite em anos, o leite do novo 
mundo e da nova vida, saído de um jarro conservado não se 
sabe onde, como, por quanto tempo, e em poucas semanas ele 
quase morreria por causa disso. (LAUB, 2011, p. 25). 

  

 A descrição de vários outros verbetes citados pelo narrador mostra 

uma preocupação do avô em especificar sobre “regras estritas de controle de 

higiene”, de asseio, assim como padrões conservadores. Por se tratar de um 

sobrevivente de Auschwitz, essa conotação é bem evidente ao demonstrar um 

imigrante judeu, sobrevivente aos horrores dos campos de concentração em 

que eram obrigados a muitos trabalhos, entre eles, impostos e cobrados sob 

severas regras.  

 Nesses cadernos de memórias escritos pelo avô, não há menção 

alguma a Auschwitz, tampouco sobre o judaísmo. São memórias escritas por 

meio dos verbetes que demonstram a maneira como ele gostaria que tudo 

tivesse ocorrido; uma forma de tentar se desvencilhar dos horrores pelos quais 

passou no campo de concentração, assim como foi a difícil reconstrução da 

vida imigrante, num país distante. O suicídio veio como resultado da vã 

tentativa de escrita dos cadernos, pela qual ela representava:  
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[...] Meu pai começou a se interessar por isso por causa da 
morte do meu avô, o que seria esperado numa circunstância 
assim, porque religião não é lago em que você pense aos 
catorze anos, mesmo que essa religião tenha a carga histórica 
e cultural do judaísmo, mesmo que meu pai soubesse que a 
recusa do meu avô em tratar do tema desde sempre não tinha 
sido apenas um capricho, uma questão de gosto de um homem 
adulto que se interessa pelo que quiser, mas o sintoma de algo 
provavelmente visível na maneira de ele ser, de se mostrar 
diante da mulher e do filho e de todos. (LAUB, 2011, p. 31). 

  

 Assim, o pai do narrador escreve suas memórias, depois de saber que 

está com Alzheimer, como forma de registrar sua vida, os momentos feliz que 

viveu com a família, pois o destino da ausência da memória lhe seria certo, 

diferente do avô, que escreveu suas memórias com o objetivo de esquecer 

lembranças ruins.  

 

Seria inútil imaginar as razões dele àquela altura, e embora 
tudo fosse um pouco mórbido eu não poderia me opor ao que 
virou a grande distração do meu pai: as horas no escritório 
como o meu avô, um projeto mais ou menos como o do meu 
avô, um livro de memórias com os lugares aonde meu pai foi, 
as coisas que ele viu, as pessoas com quem falou, uma 
seleção dos fatos mais importantes da vida dele durante mais 
de sessenta anos (LAUB, 2011, p. 93). 

 

 Conforme mencionei, o narrador relata fatos de diferentes tempos de 

sua vida, assim repete fatos a partir de diferentes perspectivas. Em 

determinado momento relata e analisa uma lembrança enquanto um garoto de 

treze anos, em outro momento relembra o mesmo fato e analisa enquanto 

adulto, e outro momento analisa novamente, diante da perspectiva da escrita 

de suas próprias memórias. Exemplo dessas diferentes análises sobre o 

mesmo fato e a mesma lembrança, são as memórias que seu pai escreveu. Em 

outro momento, mais adiante, no capítulo denominado “A queda”, ele escreve 

novamente sobre o livro de memórias do pai, como se já não o tivesse 

mencionado antes: 

 



145 

 

 

5. Meu pai começou a escrever as memórias logo depois que 
soube do Alzheimer. Eu nunca perguntei a ele o motivo, não só 
porque não queria estragar uma distração sempre saudável 
nesses casos, mas porque o significado daquilo, considerando 
a forma como ele escrevia e as coisas que estavam ditas ali, 
era um tanto óbvio. [...] 

7. Talvez meu pai tenha imaginado que podia ser como um 
exercício, um equivalente às palavras cruzadas, as frases 
servindo para estender a lembrança das coisas, como quando 
você faz anotações em aula e depois estuda e tudo o que o 
professor disse passa a ser o que você lê nessas anotações, 
mas no fundo eu não acredito nisso. Ninguém escreve um livro 
de memórias por causa disso, sabendo que no futuro será 
incapaz de ler por causa de uma doença, a não ser que tenha 
chegado ao ponto em que meu avô chegou ao escrever o dele 
(LAUB, 2011, p. 117). 

  

 Aqui a análise que o narrador faz sobre o exercício de escrita de seu 

pai é diferente da primeira vez em que o mencionou. Ele inicia uma análise que 

reflete a condição do círculo em que determinou a queda de três homens de 

uma família judaica: seu avô, seu pai e ele. Mais adiante, no capítulo 

denominado “O diário”, ele menciona mais uma vez sobre o livro de memórias 

do pai: 

 

1.Não há como ler as memórias do meu pai sem ver nelas o 
reflexo dos cadernos do meu avô. Não só porque ambos 
resolveram passar seus últimos anos entregues ao mesmo tipo 
de projeto, e seria ridículo argumentar que isso aconteceu por 
acaso, mas porque em pontos muito específicos os registros 
dos dois são opostos. 

2.Meu pai escreveu as memórias com um objetivo, como 
recado sobre algo que nunca tinha conseguido dizer ao longo 
de quarenta anos? Desde que fui a Porto Alegre dar a notícia 
do Alzheimer eu penso se isso seria possível depois de tanto 
tempo, ou em qualquer tempo, meia dúzia de palavras ou um 
livro inteiro que possa mudar o sentimento que um filho tem 
pelo pai, aquilo que um filho sabe desde que nasceu, o 
julgamento que ele silenciosamente faz quando ainda é frágil e 
depende exclusivamente do amor do pai, e não adianta o pai 
passar o resto dos anos tentando se redimir da distância ou do 
descaso ou da falta proposital ou acidental desse amor porque 
é essa memória que o filho seguirá levando, tenha ele a idade 
que tiver (LAUB, 2011, p. 132-133) 
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 As memórias entrecortadas, e junto a elas as análises, sob diferentes 

pontos de vista, mostram que o narrador, aos poucos, amadurece o 

pensamento, e com isso descobre que a herança de um círculo familiar, e 

também histórico, fez-se presente em sua vida. Com o exercício da reflexão, o 

narrador vai descobrindo que Auschwitz teve influência direta na identidade 

que se transformou:  

 

Aos catorze anos eu sentei na cama com a garrafa de uísque 
que tinha pego no armário porque sabia que o meu avô nunca 
deixou de pensar em Alschwitz. Meu avô ia comprar pão e 
jornal: Auschwitz. Mau avô dava bom dia para a minha avó: 
Auschwitz (LAUB, 2011, p. 99). 

[...] a descoberta que todo mundo em algum momento precisa 
fazer, meu avô diante do portão de entrada de Auschwitz, meu 
pai diante do meu avô sobre a escrivaninha, e o fato de isso 
tudo ter parecido equivalente na época, Auschwitz para o meu 
avô e o meu avô morto para meu pai e o último bilhete que 
recebi de João, Auschwitz e um suicídio e uma folha de 
caderno amassada, Auschwitz e um suicídio e um desenho a 
lápis, só o fato de isso um dia ter parecido equivalente não 
deixa também de ser uma prova da inviabilidade da experiência 
humana em todos os tempos e lugares, e eu poderia passar o 
resto da vida justificando com base nessa constatação o que fiz 
para os outros e para mim mesmo nos anos seguintes [...]  e 
então eu seguro os ombros dela e a aperto e a sacudo e como 
faço desde os catorze anos eu parto para a ação: e a jogo em 
cima da cama (João, Auschwitz, meu avô e meu pai, 
inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e 
lugares) e olho para o rosto dela (João, Auschwitz, meu avô e 
meu pai, inviabilidade da experiência humana em todos os 
tempos e lugares) e não faço o que preciso fazer. (LAUB, 2011, 
p. 140-141) 

 

 Laub introduz a tragédia histórica, o Holocausto, na narrativa não como 

o fator preponderante da história, mas como um pano de fundo que sustenta a 

fragmentação do sujeito, por buscar e descobrir sua identidade, sob outras 

identidades.  

 A esse respeito Hall (2014) explica que as diferentes identidades, que 

asseguravam nossa conformidade subjetiva com as necessidades objetivas da 
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cultura estão entrando em colapso. Ele esclarece que o próprio processo de 

identificação, o qual nos conduz a uma projeção em nossas identidades 

culturais, se transformou em problemático, variável e provisório:  

 

Esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado 
como não tendo uma identidade fixa, essencial e permanente. 
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais 
somos representados ou interpelados nos sistemas que nos 
rodeiam. (HALL, 2014, p. 11-12).  

  

 Assim, a identidade formada pela subjetividade da cultura, por estar em 

constante mudança, acaba por possibilitar a fragmentação do sujeito pós-

moderno. Em tempos contemporâneos, a urgência demasiada que envolve o 

processo de construção de identidade repercute na excessiva busca do “eu”, 

como um processo que necessita verificação de diferentes tempos em que o 

sujeito está envolvido. 

 Nesse sentido, Laub configura, na obra em questão, a tragédia do 

Holocausto de maneira diferente de outras em que esse tema já foi abordado 

por outros escritores. Em muitas partes da narrativa o narrador explica os 

horrores que ocorreram nos campos de concentração, baseado no que Primo 

Levi escreveu em É isto um homem? Ele faz menção à obra e ao seu 

conteúdo, assim como sugere a relação da escrita de primo Levi com a escrita 

do avô. Não é à toa que Laub faz menção ao conteúdo de É isto um homem?, 

pois Primo Levi foi um sobrevivente de Auschwitz que rememorou, pela escrita, 

sua história no campo de concentração, e também cessou a vida por meio do 

suicídio. Todavia, diferente de Primo Levi, que registrou suas memórias e 

assim mostrou ao mundo o que foi a vivência nesse local, talvez como uma 

espécie de tentativa de se livrar e expurgar das tristes lembranças, o avô do 

narrador fez o contrário, jamais mencionou uma palavra sobre Auschwitz em 

suas memórias.  

 Ainda, a relação com Primo Levi se faz presente na narrativa para 

também informar ao leitor a herança emocional que o judaísmo carrega com 
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essa tragédia, da mesma forma que apresenta ao leitor um pouco dos horrores 

ocorridos nos campos de concentração:  

 

[...] e com o tempo e a experiência e a leitura reiterada de É 
isto um homem? Você aprende a fazer isso muito bem, e 
reproduzir isso sem que em nenhum momento sofra de 
verdade, porque o sofrimento se esgota na primeira ou na 
segunda ou na terceira vez em que você narra as atrocidades, 
a voz grave que você aprendeu a fazer quando informa que um 
milhão e meio de adultos chegaram a Auschwitz, e começaram 
a trabalhar, e dormiram e comeram sob o regime do campo, e 
dá para acrescentar que em poucos meses esses adultos 
estavam pesando algo como cinquenta quilos, ou quarenta, ou 
trinta, e que os funcionários pegaram um a um desse milhão e 
meio de adultos de trinta quilos, e abriram a torneia que fazia 
sair o gás na câmara onde um a um desse milhão e meio de 
adultos de trinta quilos estavam, você pode repetir isso até 
cansar porque nunca mais vai sentir o que sentiu aos catorze 
anos, ao voltar para casa depois de escrever o último dos 
bilhetes sobre a mãe de João, e receber o último bilhete com o 
desenho de Hitler, e entrar no quarto e sentar na cama e ter 
pela primeira vez noção do que isso tudo significava (LAUB, 
2011, p. 97). 

 

 Há outros trechos em que o narrador conta os horrores ocorridos nos 

campos de concentração, que apresentam uma carga emocional por meio das  

informações e da linguagem, com um tom um tanto duvidoso da veracidade 

dos fatos, uma vez que ele também faz suposições deles:  

 

Ou se o irmão do meu avô, e o outro irmão, e o terceiro irmão, 
e o pai e a mãe, e a namorada e ao menos um primo e uma tia, 
e sabe-se lá quantos amigos e vizinhos e colegas de trabalho e 
pessoas mais ou menos próximas, se cada um deles tivesse 
servido para os experimentos científicos que dizem ter sido 
feitos em Auschwitz, o contato proposital com gás cloro e gás 
mostarda, a infecção proposital por hepatite e malária, a 
indução de hipotermia num tanque de água em temperatura  
negativa com uma sonda enfiada no reto, um médico que injeta 
tinta para ver se os olhos do paciente mudam de cor, em 
médico que costura dois gêmeos, um médico que costura a 
barriga de uma mulher com um gato dentro, um grupo de vinte 
e três médicos que estupra repetidamente a mulher em cujos 
olhos foi injetado corante e em cuja corrente sanguínea foram 
inoculados malária e hepatite e tétano, ela com trinta quilos, em 
temperatura negativa com uma sonda no reto e um gato vivo 
dentro da barriga, os dentes retirados para não ferir os 
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médicos, a gordura extraída para virar sabão, as partes 
reservadas para uso futuro, fígado, rins, pâncreas, estômago, 
pulmões, coração, apêndice, traqueia, músculos, tendões, 
gânglios, unhas, cabelos, pele gengiva, os ossos empilhados 
numa vala com outro milhão e meio de esqueletos que um dia 
foram adultos reiteradamente estuprados e dissecados e 
submetidos a descargas elétricas e banhados em querosene 
para ir ao fogo sob o céu de Auschwitz? (LAUB, 2011, p. 101).  

 

 De qualquer forma, quando cita os fatos terríveis ocorridos em 

Auschwitz, há uma relação de conhecimento, sobretudo, pelas histórias que 

seu pai lhe contou, assim como as histórias que ouviu no meio judaico, como a 

primeira escola. Ainda, de tal maneira, o narrador especifica que a dúvida que 

cerca a veracidade de tais atrocidades é, ainda, instaurada por inúmeros 

textos. Entretanto, o que realmente importa é a gravidade que ronda o tema, 

especialmente para seu pai:  

 

Já li e ouvi muita coisa nessa linha, e um a um dos argumentos 
contrários, e poderia falar a respeito indefinidamente porque há 
gente que dedicou a vida inteira a formular essas perguntas e 
respostas, mas a questão que interessa aqui não é se o 
número de mortes foi inflado. Não é se as mortes aconteceram 
exatamente como na versão oficial. Não pe se com base nessa 
versão se criou o que algumas pessoas chamam de indústria. 
Não é se o que essas pessoas chamam de indústria serve hoje 
de elasticidade retórica e moral, daria para comparar à 
opressão sofrida na Segunda Guerra. A questão aqui, na 
verdade, é que qualquer eventual mentira relativa ao tema, e 
mesmo que em essência o tema continue tendo a mesma 
gravidade, porque se Auschwitz tivesse matado uma única 
pessoa por causa de etnia ou religião a simples existência de 
um lugar assim poderia ter a mesma gravidade, qualquer 
imprecisão ou mentira mínima ou grandiosa não faria diferença 
para o meu pai – porque Auschwitz para ele nunca foi um 
lugar, um fato histórico ou uma discussão ética, e sim um 
conceito em que se acredita ou deixa de acreditar por nenhum 
outro motivo a não ser a própria vontade (LAUB, 2011, p. 107-
108).  

  

 Assim, a maneira escolhida por Laub para falar sobre o Holocausto foi 

por meio da relação familiar, do círculo vicioso em que uma família judaica 

poderia estar envolvida, sendo repassadas as consequências de geração a 
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geração. A tragédia de Auschwitz é um dos fatores que contribui para a 

fragmentação do sujeito, pois nela está incutida toda carga emocional a que 

seu pai e seu avô estavam expostos, e ao filho foi transmitida. Ao analisar aos 

poucos sua vida, diretamente ligada às vidas do pai e do avô, o narrador 

descobre que a herança judaica para um menino de treze anos, que ao se 

deparar com as consequências que teve após participar da discriminação a um 

não judeu (João), era a causa principal para toda a desgraça que se havia 

acometido sobre ele. Uma vez que ser judeu, neto de um sobrevivente de 

Auschwitz, com toda a projeção que esse fato possuía, e ao mesmo tempo ser 

um menino brasileiro, criado num país em que o povo possui outros 

fundamentos, favoreceu a internalização de outras identidades. 

 O exercício da escrita de suas memórias se fez necessário, assim 

como seu avô e seu pai o fizeram, para que tivesse respostas às suas 

inquietudes que o direcionaram a um caminho que simbolizou uma queda. É 

uma espécie de concepção “interativa” da identidade e do “eu”, conforme a 

concepção de Hall (2014, p. 11), em que o sujeito reflete a crescente 

complexidade do mundo e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito 

não é autônomo e autossuficiente, mas formado na relação com “outras 

pessoas importantes para ele”, que mediavam para esse sujeito os valores, os 

sentidos e os símbolos, a cultura, dos mundos que ele habita.  

 

A identidade, nessa concepção sociológica, preenche o espaço 
entre o “interior” e o “exterior” – entre o mundo pessoas e o 
mundo público. O fato de que projetarmos a “nós mesmos” 
nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que 
internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte 
de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos 
com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural. A identidade, então, costura (ou, para usar uma 
metáfora médica, “sutura”) o sujeito à estrutura. Estabiliza tanto 
os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, 
tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis 
(HALL, 2014, p. 11). 

  

 Há, então, diferentes identidades, social e cultural, que constituem o 

narrador, sendo por herança construída nova identidade, num processo 
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inconsciente, e por esse motivo o registro de memória é essencial para o 

desnudamento de vida.  Assim, Auschwitz tem uma representação fundamental 

na queda dos personagens: a queda do avô, a queda do pai, a queda no 

narrador (iniciada pela queda de João, como sentido metafórico). Entretanto, 

essa tragédia é somada às demais tragédias que ocorrem, como a queda de 

João, o suicídio do avô, a doença do pai, que determinam o caminho de vida 

escolhido pelo narrador: o alcoolismo foi sua grande queda.  

 Ao envolver-se com a bebida, logo após ser desprezado por João, 

junto da discriminação sofrida pelos colegas da nova escola, assim como a 

descoberta do suicídio do avô, de seus cadernos e todos os problemas que 

isso envolvia, sua vida tomou novos rumos que resultaram no alcoolismo. Foi 

por razão dele que terminou os dois primeiros casamentos e estava em crise 

no terceiro. E é por meio do registro de suas memórias que toma a decisão de 

se libertar dele. 

 

3.5 O exercício da escrita: autobiografia ficcional ou romance 
autobiográfico? O hibridismo na história 
 

 O narrador conta suas memórias por meio de um registro em primeira 

pessoa. Assim como os registros do avô e de seu pai, sua escrita tem função 

de edificar o sujeito. É através dela que ele toma consciência da construção de 

sua identidade, de tudo que lhe influenciou a tomar as decisões vividas.  

 Diário da queda não tem uma escrita que possa ser verificada como 

um diário. Não possui uma cronologia linear, nem tampouco agrega descrições 

que enfatizam nomes e lugares, por exemplo. São registros de memórias, 

numa estrutura não linear e totalmente fragmentada. Como já mencionei, esta 

obra foi verificada como autoficção em alguns estudos, entretanto, não se trata 

de uma autoficção. Seria, então, uma autobiografia ficcional, um romance 

autobiográfico? De acordo às distinções e características teóricas, é importante 

verificar os elementos da narrativa que indicam a possibilidade de uma 

classificação mais assertiva.  
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 Esta obra de Laub apresenta um narrador que se assemelha muito ao 

autor em alguns aspectos. Michel Laub é um dos melhores autores da literatura 

brasileira contemporânea, até o momento; todavia, como grande parte dos 

autores literários, informações sobre sua vida particular não são de 

conhecimento do público, salvo alguns dados fornecidos por ele, em 

entrevistas, por exemplo. Conforme mencionei, Laub é gaúcho, viveu em Porto 

Alegre, onde nasceu, estudou em escola judaica, se formou em Direito, fez 

faculdade de Jornalismo e não chegou a concluir. Foi morar em São Paulo, 

depois de adulto, onde trabalhou como editor de algumas revistas, antes de se 

tornar escritor. Quando criança e adolescente passou férias em Capão da 

Canoa – RS, onde seu pai tinha casa de veraneio. 

 Esses elementos estão presentes na narrativa de Laub, e além deles 

há, ainda, informações que o narrador estaria perto dos quarenta anos, a 

mesma idade que o autor tinha quando publicou o livro: 

Eu estudei direito na faculdade, depois passei para o 
jornalismo, depois virei escritor, mas nessa época meu pai já 
tinha parado de esbugalhar os olhos enquanto tentava me 
convencer de que estávamos na Alemanha de 1937 (LAUB, 
2011, p. 44). 

A imagem que eu tinha de mim no dia em que dei a notícia do 
Alzheimer ao meu pai era a seguinte: um homem de quase 
quarenta anos, que teve um relativo sucesso profissional, e 
publicou livros de relativa aceitação crítica, e conseguia lidar 
relativamente bem com gente cuja intimidade conhecia até 
certo ponto, escritores, tradutores, assessores, agentes, 
jornalistas [...] (LAUB, 2011, p.68). 

Eu moro há quinze anos em São Paulo [...] (LAUB, 2011, p.86). 

  

 Essas informações são semelhantes às do narrador, e por estarem 

escritas em primeira pessoa possibilitam certa identificação da personagem 

com o autor. Todavia, tais semelhanças não são elementos suficientes para  

classificar a obra como autoficção. Pelo contrário, Diário da queda não está 

equidistante de ambos os pactos (autobiográfico e romancesco), não resulta 

em grande parte do texto numa identidade onomástica, nem tampouco há 

outras características que confirmam a autoficção, conforme vimos em O irmão 

alemão. 
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 Diferente dessa obra, a narrativa de Laub não apresenta um 

personagem com características de vida do autor que poderiam possibilitar a 

mescla entre ficção e realidade. O narrador não apresenta nome, embora com 

a diversificação de estilos entre os autores contemporâneos esse fator poderia 

ser aceito na autoficção se o restante da estrutura evidenciar sua 

comprovação, sem apresentar comprometimento à modalidade. No entanto, 

carecem recursos no texto, como um todo, para que possa ser admitido como 

autoficção. Diferente de O irmão alemão, os recursos estilísticos que estão 

presentes como forma de ficcionalidade não direcionam a obra para um texto 

autoficcional. Vejamos:  

 A memória está presente em Diário da queda, assim como em O irmão 

alemão, da mesma forma que a temática da tragédia e a fragmentação do 

sujeito. Todavia, o narrador do primeiro não se apresenta da mesma forma 

como o do segundo. Não há indícios de que o narrador da obra de Laub tenha 

semelhanças suficientes com o autor para que haja a mescla entre ficção e 

realidade, como ocorre na obra de Chico Buarque. A memória está mais no 

campo da ficção; ela é construída por meio de um personagem que relata fatos 

ocorridos em sua vida, desde a adolescência, com poucas menções à infância, 

sendo escrita na idade adulta. Trata-se de um escritor que está escrevendo 

para seu filho:  

Não fosse isso, eu não teria convidado a sua mãe para sair 
alguns dias depois do jantar. Nem namorado a sua mãe. Nem 
vivido com ela sob o mesmo teto. [...] e apesar de tudo ela está 
grávida, e apesar de tudo falta muito pouco para que o ciclo 
inteiro se complete (LAUB, 2011, p.150).  

 

 As memórias têm, também, o objetivo de alerta para que o filho não 

reproduza a herança recebida por ele pelas duas últimas gerações. Esse 

registro de memórias é um ciclo, da mesma forma que seu pai escreveu as 

memórias para ele:  

Acho que a história toda começou ali. Pelo menos a história 
que vale; A que eu quero contar nesta carta, ou neste livro, leia 
como você quiser. Tudo o que tenho para dizer começa ali, eu 
segurando a sua mãe sem dizer nada num salão de baile 
(LAUB, 2011, p. 146) 
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 As memórias que o narrador está escrevendo são para o filho que sua 

terceira mulher está esperando, pois ao final da história ele menciona esse filho 

e indica o direcionamento de seus registros a este: “Você terá a vida inteira 

para conhecê-la, e não foi por outro motivo que falei pouco ou nada do que ela 

significa para mim [...]” ( LAUB, 2011, p.149). 

 Além disso, toda a reflexão, em tom de memória confessional e 

analítica, tem como alvo o desnudamento do sujeito, para que consiga livrar-se 

da “queda” e libertar-se do alcoolismo. É, portanto, um personagem oriundo 

totalmente da ficção, apenas com algumas características do autor, que tem 

por estilo escrever seus romances com certas características de sua própria 

vida. 

 Conformei expliquei antes, é por esse motivo que Laub foi questionado 

por diversas fontes sobre o teor autobiográfico de seu livro, da mesma forma 

que também houve questionamentos a ele se seria uma autoficção. Há, 

conforme afirmei, muitas entrevistas disponíveis no meio eletrônico em que o 

autor responde a esses questionamentos de maneira muito suscita ao afirmar 

que “tudo num livro é autobiográfico”. Laub se refere sobre a individualidade do 

romance, de forma geral, uma vez que é originado das experiências pessoais 

do autor, que fornece sua visão particular do mundo.   

 Assim, Diário da queda se diferencia do livro de Chico Buarque, em 

que o narrador Francisco de Hollander narra sua busca pelo irmão alemão, 

num processo que a memória apresenta a fragmentação do sujeito, com direito 

a revisitar muitos momentos que conferem fatos e documentos da vida real do 

autor e de sua família. Já o livro de Laub apresenta um personagem que 

evidencia o exercício da escrita, por meio da memória. O narrador é um 

escritor, e dialoga com o leitor fictício, em muitos momentos do texto:  

 

Falar hoje sobre a mãe de João e o meu avô é deturpar o 
relato com o enfeite da lógica, da retórica e do ritmo, como 
quando você sabe que a plateia ficará impressionada se você 
deixar as cenas violentas para o final, as mais chocantes e 
cruéis, as que causam mais identificação e pena um instante 
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antes da catarse, e com o tempo e a experiência e a leitura 
reiterada de É isto um homem? você aprende a fazer isso 
muito bem [...] (LAUB, 2011, p. 97). 

Faria diferença se os detalhes do que estou contando são 
verdade mais de meio século depois de Auschwitz, quando até 
para mim ninguém mais aguenta ouvir falar a respeito, ou 
essas coisas só têm importância diante das implicações que 
tiveram na vida de todos ao meu redor? (LAUB, 2011, p.101). 

Desculpem se repito que Auschwitz ajuda a justificar o que eu 
avô fez. Se é mais fácil culpar Auschwitz do que aceitar o que 
meu avô fez. Se é mais cômodo continuar listando os horrores 
de Auschwitz, e tenho a impressão de que todos já estão um 
pouco cansados disso [...] desculpem se pensar nisso é mais 
simples do que se entregar a um exercício óbvio [...] (LAUB. 
2011, p. 118) 

 

 Verifica-se que o narrador marca interlocutores (possíveis leitores 

fictícios), assim como, ao final, indica que o registro de suas memórias conclui 

o ciclo que foi formado em sua família: escrever ao filho para que siga um outro 

caminho na vida, diferente daquele que foi rememorado e registrado: 

 

As memórias do meu avô podem ser resumidas na frase como 
o mundo deveria ser, e daria até para dizer que as do meu pai 
são algo do tipo como as coisas foram de fato, e se ambos são 
como que textos complementares que partem do mesmo tema, 
a inviabilidade da experiência humana em todos os tempos e 
lugares, o meu avô imobilizado por isso, o meu pai 
conseguindo ir adiante apesar disso, e se é impossível falar 
sobre os dois desde o início escrevo este texto como 
justificativa para essa posição (LAUB, 2011, p. 146). 

 

 O exercício da escrita tendo como objetivo o registro de suas memórias 

cumpre aquilo que ele almejou: descobrir-se; sua identidade influenciada por 

outras identidades; levantar-se da queda e mudar o ciclo de uma tragédia: 

 

Ter um filho é deixar para trás a inviabilidade da experiência 
humana em todos os tempos e lugares, como se perdesse o 
sentido de falar sobre as maneiras como ela se manifesta na 
vida de qualquer um, e as maneiras como cada um tenta e 
consegue se livrar dela, e comigo tudo se resume ao dia em 
que simplesmente deixei de beber, em que passei a 
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educadamente recusar bebida, em que passei a educadamente 
dizer que não bebo nem uma taça de vinho num coquetel 
cercado de pessoas amigas e bem-intencionadas porque isso 
não me faria bem, e é mais fácil do que parece e eu não faço 
propaganda disso e se pela última vez estou dizendo o que 
penso a respeito é para que no futuro você leia e chegue às 
suas próprias conclusões. Porque eu não vou atrapalhar sua 
infância insistindo no assunto. Não vou estragar sua vida 
fazendo com que tudo gire em torno disso. Você começará do 
zero sem necessidade de carregar o peso disso e de nada 
além do que descobrirá sozinho, a casa onde vai morar, o 
berço onde vai dormir [...] o som da minha voz, as palavras que 
direi e que ainda são incompreensíveis, mas você olha para 
mim e sabe intuitivamente o que está por trás de cada uma 
delas, o que significa a pessoa na sua frente, meu avô diante 
do meu pai, meu pai diante de mim, eu agora e a sensação que 
acompanhará você enquanto os anos passam e também 
começo a esquecer todo o resto, o que a esta altura não é mais 
alegre nem triste, bom ou ruim, verdade ou mentira no passado 
que também não é nada diante daquilo que sou e serei, 
quarenta anos, tudo ainda pela frente, a partir do dia em que 
você nascer (LAUB, 2011, p. 151). 

 

 Assim, verificam-se elementos que são peculiares a autobiografia 

ficcional, pois o personagem escreve memórias de sua vida, desde a 

adolescência, com algumas reminiscências da infância, e agrega a elas as 

memórias que vivenciou com seu pai e as memórias que este teve de seu avô. 

Há a presença de uma voz narrativa em primeira pessoa, que ao mesmo tempo 

é narrador e personagem da história, em que conta boa parte de sua vida, e a 

vários episódios dela assume a forma autobiográfica; o autor adorna a 

caracterização da personagem com alguns elementos semelhantes de sua 

vida, que são reconhecíveis por aqueles que conhecem previamente 

informações sobre sua biografia. Nesse sentido, a afirmação de Umberto Eco 

(1994) traduz a mistura e camuflagem a que se propõe Diário da queda: 

 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão 
intimamente ligadas que, depois de passar algum tempo no 
mundo do romance e de misturar elementos ficcionais com 
referências à realidade, como se deve, o leitor já não sabe 
muito bem onde está. O mais comum é o leitor projetar o 
modelo ficcional na realidade – em outras palavras, o leitor 
passa a acreditar na existência real de personagens e 
acontecimentos ficcionais (ECO, 1994, p. 131). 
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 Vemos que o texto de Laub apresenta uma proposta de leitura ficcional 

e de autobiografismo simulado. Ao verificarmos as características que Alberca 

(2007) explica sobre a autobiografia ficcional, vemos que há em Diário da 

queda o seguinte esquema: Autor ≠ Narrador, assim como Autor ≠ 

personagem, sendo que a narrativa está mais próxima do romance, ou seja, é 

mais próxima do pacto romanesco, sem haver uma proximidade maior com o 

pacto autobiográfico. O exercício da escrita, como as marcas do personagem 

narrador como escritor, com algumas características que se assemelham ao 

autor, cumpre o que Alberca explica sobre a autobiografia ficcional: 

 

El fingimiento de relato verídico puede prolongarse, como ya he 
senãlado, a través de recursos como el de presentar al autor 
como un simple editor o trasmisor del texto. La simulación 
extrema de veracidad consistiría el la ocultación del nombre y 
apellidos del autor empírico del relato, pues, al omitir su firma 
en la portada, automáticamente el autobiógrafo ficticio se 
convierte en su autor apócrifo, poniéndose en circulación una 
cadena de confusiones (ALBERCA, 2007, p. 94-95). 

 

 Nesse sentido, a ausência da denominação ao personagem narrador, 

de Laub, expressa a condição aberta à ficção de que tal personagem não 

agrega características suficientes para que haja a possibilidade da mescla 

ficção e realidade expressa pelo pacto oximórico e ambíguo, conforme 

característica proposta pela autoficção. É importante lembrar que na liberdade 

de escrita e criação dos tempos atuais, seria possível uma autoficção não 

apresentar relação de nomes entre personagem e narrador, todavia haveria a 

necessidade de expressar outros elementos de relação, até mesmo na capa, 

na orelha do livro ou em elementos paratextuais, conforme apresenta O irmão 

alemão.  

 Ainda, Alberca explica que os romances desta modalidade, 

autobiografia ficcional, frequentemente levam no título algum indicativo 

referente à vida autobiográfica, e memórias ou indicação do nome do narrador 

protagonista. A obra de Laub apresenta em seu título a indicação de memórias: 
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“Diário”. No entanto, não há indicação de nominação ao narrador, sendo este, 

geralmente, um dos aspectos do romance autobiográfico. Assim, o que se 

verifica nesta obra é que apresenta características também de romance 

autobiográfico, pois nessa modalidade há a possibilidade de anonimato. Há, 

nesse sentido, uma grande ambiguidade, pois mistura elementos que, se assim 

não o fosse, poderia direcionar mais especificamente um único gênero. 

 Além disso, a proposta de leitura do texto de Laub também se expande 

para um autobiografismo escondido, ou seja, um tanto falso, um tanto 

verdadeiro, uma vez que seus interlocutores ora são supostos leitores de suas 

memórias, ora é direcionado ao filho que irá nascer. Essa característica conduz 

o texto também para um tom mais ficcional e romanesco, que confere atributo 

do romance autobiográfico ao não apresentar um único esquema, baseado na 

memória e na autobiografia, mas por ocasionar o autobiográfico, ainda, de 

maneira complementar. Assim, a ideia de Alberca sobre o romance 

autobiográfico, cabe perfeitamente ao texto de Laub: 

 

[...] la novela autobiográfica responde de manera simultánea a 
dos movimientos aparentemente contradictorios: urgencia de 
expresión y necesidad de ocultación. Contar lo que no se 
puede decir y verbalizar el tabú constituyen una necesidad y un 
reto para el hombre de todos los tiempos, pero para el moderno 
esa necesidad se vuelve compulsiva, cuando se trata de la vida 
propia, pues cumple la función de compensar las limitaciones 
de la existencia y de poder construirse una personalidad más 
satisfactoria que la real o apuntalar el yo con algún elemento 
de ficción. Desde este punto de vista, los novelistas 
autobiográficos ejecutam y representan literalmente un proceso 
psicológico universal, que nace de la disposición que tenemos 
los humanos de contar y contarnos relatos de nuestra vida, 
para reafirmar o reconstruir la constitución de la propia persona 
(ALBERCA, 2007, p. 104). 

 

 Nesse sentido, Diário da queda aponta para o “eu” ficcional, e 

apresenta características de ambos os gêneros: autobiografia ficcional e 

romance autobiográfico, o que possibilita a afirmação de que é um híbrido. 

Trata-se de um exemplo fronteiriço de que a literatura não pode ser confinada 

em teorizações ou em esquemas fechados. Nesse sentido, os gêneros 
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caminham para uma configuração de estruturas taxonômicas, ao serem 

incorporados a um espaço cultural e contemporâneo, ao mesmo tempo 

fragmentado, funcionam como resultantes dinâmicas e como geradoras de 

novas realidades. Há, então, marcas em comum a gêneros distintos, que 

propiciam a mistura entre eles, e assim constituem a vitalidade autêntica do 

fazer literário, mais ainda em tempos que a urgência da contemporaneidade já 

não cabe em esquemas rígidos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A contemporaneidade tem representado um tempo que a 

movimentação, como um todo, tem sofrido um processo entre rapidez e 

liquidez. O que ontem se apresentou como inovador, no amanhã já pode ser 

modificado ou diversificado, de acordo ao processo de incorporação de novas 

ideias e segmentos. O sujeito pós-moderno, principal eixo dessa esfera, 

empreende uma busca referencial, no entanto, essa referência, quase nunca 

supre totalmente sua intensa procura. As incertezas e inseguranças fazem 

parte desse sujeito, que se liquefaz a todo o momento.  

 Em consonância com essa busca, a necessidade de consolidar 

determinados seguimentos, revela-se um processo difícil, uma vez que a 

urgência dos tempos ganha campo em todas as áreas. Nesse sentido, a 

literatura ocupa um lugar importante nesse caminho. Como verificado, a 

limitação entre o real e o ficcional é o ponto de partida para o surgimento de 

novos gêneros, que não concebem mais a existência das antigas delimitações. 

A mescla entre real e ficcional exprime o contemporâneo, pois procura 

evidenciar na sua proposta estética, de modo geral, as impossibilidades dos 

limites rígidos.  

 Assim, a autoficção surge como uma espécie de problematização da 

autobiografia, sendo esta já uma modalidade cercada por dúvidas na crítica 

literária, em alguns países. A construção autobiográfica parte de um princípio 

totalizador, devido à urgência dos novos tempos, da ausência de espaço no 

mundo contemporâneo. Nesse sentido, a ficcionalidade nas novas tendências 

recorre a uma poeticidade implícita, que propicia “a mentira ou a ficção” a uma 

narração poética ao leitor. Dessa forma, são os recursos narrativos que 

provocam a nebulosidade, a indefinição e as ambiguidades nesse espaço em 

que transita a autoficção.  

 Perrone-Moisés (2016, p. 208) explica que toda e qualquer narrativa, 

até mesmo as que são extremamente próximas ao real, têm algo de ficcional. 

O estilo da narrativa agregado aos elementos ficcionais como “a ordem de 

exposição, os pormenores ressaltados ou omitidos, a ênfase dada a 
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determinados fatos, o ângulos pelo qual eles são vistos e expostos”, dão à 

narrativa, mesmo as que têm o objetivo de serem mais verídicas, um aspecto 

ficcional.  

 Esse pensamento caminha para um dos questionamentos que rondam 

a autoficção, o qual já fiz menção nesta tese: A autoficção é um gênero novo? 

Perrone-Moisés (2016) faz o mesmo questionamento e apresenta a definição 

fornecida pela Encyclopedia Universalis: “Autoficção: gênero literário reunindo 

o romance e as memórias, biografia romanesca”, caminhando para isso. Ela 

comenta a discussão em torno do conceito, assim como a classificação, na 

mesma esfera sobre a qual discorri, em relação às indefinições que rondam a 

modalidade, no meio teórico e acadêmico. No entanto, a ênfase que a 

professora e crítica literária dá acerca da discussão é sobre o fazer ficcional na 

narrativa. O modo como os autores escrevem a autoficção é que determina se 

a obra será boa ou nem tanto: 

 

[...] as autoficções literárias se dividem em duas categorias: 
aquelas que são apenas escritas do eu, sem se abrir para o 
leitor; e aquelas que são trabalho de linguagem, imaginativo e 
não imaginário. O eu é sempre o herói das autoficções; mas 
elas podem ser apenas cultivo narcisista do eu, obras de 
autoexibição, de autojustificação, de ressentimento ou 
vingança, sem nenhuma sublimação artística, isto é, nenhuma 
imaginação, nenhuma invenção e nenhuma autocrítica. Nesse 
caso, elas só interessam ao próprio autor e são tediosas para 
os outros. Elas são auto, e não ficções (PERRONE-MOISÉS, 
2016, p. 218-219).  

 

 De fato, os elementos de ficcionalidade determinam a qualidade da 

obra. A obra autoficcional que tem como premissa a qualidade da 

ficcionalidade é, sem dúvidas, uma narrativa que oferecerá ótima leitura e 

possibilitará grandes debates no meio da crítica literária acadêmica. Todavia, a 

discussão sobre o conceito e suas características ainda seguem em muitos 

estudos, pois a literatura nos oferece uma riqueza de histórias com múltiplos 

significados.  
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 O irmão alemão (2014) é um exemplo muito bem sucedido de 

autoficção. A narrativa oferece ricos detalhes de ficcionalidade agregados ao 

estilo ímpar do autor. Chico Buarque constrói um texto detalhado, descritivo, 

imaginativo ao leitor, em que oferece a mescla entre ficção e real a todo 

instante, sendo uma leitura fluída e muito prazerosa.  

 Da mesma maneira, Diário da queda (2011) proporciona uma leitura 

emocionante ao leitor, ao oferecer um texto com recursos de ficcionalidade 

muito bem construídos por meio da memória da personagem. Michel Laub cria 

uma obra híbrida de gêneros - constituída pela autobiografia ficcional e pelo 

romance autobiográfico - o que torna sua obra relevante para a construção de 

um dos pilares da literatura contemporânea. 

 Assim, esta tese teve como objetivo especificar o conceito de 

autoficção entre outros conceitos fronteiriços e apontar as características dos 

gêneros em questão, quais sejam, autoficção, autobiografia ficcional e romance 

autobiográfico. Dessa forma, tratou-se de uma pesquisa que privilegiou a 

análise de duas obras literárias da literatura brasileira contemporânea, com 

ênfase em aspectos que as inserem em gêneros diferentes. 

 No primeiro capítulo, teci algumas considerações sobre a escrita 

autorreferencial no âmbito da literatura brasileira, em que mencionei alguns 

aspectos da escrita contemporânea. Para tanto, os autores Hall (2011) e 

Schøllhammer (2001) foram citados para especificar a inquietação que 

prevalece nos tempos atuais e como isso influenciou diretamente a literatura. 

Hall explica a crise de identidade do sujeito contemporâneo e Schøllhammer 

expressa a inquietação que caracteriza esse tempo, bem como a corrente de 

inquietude em que a urgência se revela. As ideias de ambos os teóricos entram 

em sintonia ao expressar a contemporaneidade, ao discutir a metamorfose e a 

urgência desse tempo. Schøllhammer discute o papel do escritor envolvido na 

inconstância da atualidade, em que as tendências da literatura estão em 

contínua mudança.    

 Ainda no mesmo capítulo, apresento aborgadem sobre a autoficção, 

seu conceito e suas possíveis classificações. O teórico escolhido para a base 

de nossa análise foi Serge Doubrovsky, o criador do termo. Este teórico 
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defende como uma das características essenciais para a autoficção, a 

identidade onomástica, ou seja, o mesmo nome, ou muito semelhante, entre 

autor e personagem. O próprio criador do termo admite as discussões que 

rondam a instabilidade do conceito por se tratar de uma mistura entre o real e o 

ficcional. Outros teóricos foram mencionados neste capítulo, que apresentam 

variações da autoficção, um dos quais, Vincent Colonna a sistematiza em 

tipologias. Complementarmente, considerando a autoficção uma modalidade 

que insere traços da autobiografia junto à ficção, examinou-se também a 

abordagem de Phillip Lejeune sobre a autobiografia, como forma de explicar os 

elementos da autobiografia e o caminho de construção para a autoficção, ou 

seja, um híbrido entre a autobiografia e a ficção. Ainda, neste capítulo, discorri 

sobre as discussões que rondam a autoficção no Brasil, e mencionei alguns 

estudiosos que contemplam essa modalidade.  

 O segundo capítulo apresenta a análise de O irmão Alemão (2014), em 

que verifiquei, primeiramente, alguns dados da biografia de Chico Buarque 

para servir de subsídio para os elementos citados na obra, que conferem 

característica ao autor. No entanto, como foi especificado no decorrer deste 

estudo, a importância da obra autoficcional é conferida ao processo de 

ficcionalidade que o autor utiliza na narrativa. Para tanto, foram observados e 

discutidos os recursos utilizados por Chico, como a ambiguidade (a identidade 

na ficção e na realidade), os recursos paratextuais que apresentaram 

documentos da família de Chico Buarque, a memória constituindo-se em 

alicerce para a descrição dos tempos da ditadura e a urbe de São Paulo, nas 

décadas de 60 e 70, e os devaneios, estilo peculiar do autor, como forma de 

expressar a ironia e o humor no texto. A análise dessa obra teve como 

prioridade apontar as características da autoficção e verificar os recursos de 

ficcionalidade que o autor utilizou, como forma de oferecer uma narrativa 

bastante envolvente e prazerosa.  

 Um dos pontos levantados em questão sobre a autoficção consiste no 

fato de haver, ainda, muitas divergências entre seu conceito e sua 

caracterização; assim, no terceiro capítulo apresentei algumas características 

que caracterizam a escrita híbrida, e adentrei conceitos teóricos sobre a 

autobiografia ficcional e o romance autobiográfico, nos termos da concepção 
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teórica de Alberca (2011). Por serem modalidades que estão em proximidade 

com a autobiografia e o ficcional, são facilmente confundidas com a autoficção, 

e para isso apontei algumas características específicas de cada uma delas.  

 Em seguida, a análise de Diário da queda (2011) foi desenvolvida com 

a finalidade de especificar os elementos que a narrativa apresenta e que a 

fazem convergir para os terrenos da autobiografia ficcional e do romance 

autobiográfico. A memória é o elemento principal da obra que Michel Laub 

transforma numa linguagem emocionante. A fragmentação da personagem 

aponta para a busca de uma identidade, assim como o texto fragmentado, 

como um fluxo aleatório de pensamento, recorre ao recurso da memória, e a 

ela está agregado o questionamento do sujeito contemporâneo sobre a 

construção ideológica pauta e preenche sua vida. A tragédia do Holocausto 

permeia todo o texto, assim como o tema de queda da personagem, coligada 

às metáforas das quedas do pai e do avô, assim como da queda do amigo 

João.  

 A escrita de Laub oferece tais elementos de ficcionalidade: a memória, 

o tom confessional, a personagem de um escritor com algumas semelhanças 

em relação ao autor, são características da autobiografia ficcional e do 

romance autobiográfico, situando-se ambos a pouca distância do estilo da 

autobiografia e do romance.  

 Assim, Diário da queda (2011) é um híbrido na literatura brasileira 

contemporânea, sendo uma obra que apresenta impossibilidade de um único 

enfoque, o que torna oportuna a abertura de discussões teóricas sobre esse 

tema.  Entretanto, conforme verificado, não se trata de uma autoficção, sendo 

que, entre as duas obras estudadas nesta tese, essa classificação é atribuída 

apenas à obra de Chico Buarque. 

 Contudo, verifica-se que sem um estudo minucioso sobre a autoficção, 

assim como as demais teorias que cercam esse tema, não é totalmente seguro 

classificar uma determinada obra de acordo com essa modalidade. A linha que 

separa a autoficção das demais modalidades fronteiriças como a autobiografia 

ficcional e o romance autobiográfico é tênue; todavia, as teorias críticas 

evidenciam que há características comuns às modalidades em estudo nesta 
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tese. Da mesma forma, essa linha não impede a aproximação com outras 

modalidades como a autobiografia ficcional e o romance autobiográfico, ou 

seja, as escritas do “eu”, possibilitam um diálogo com o hibridismo, por se tratar 

de uma literatura que está em processo contínuo de modificação.  

 Nesses tempos de urgência, é importante entender que há uma 

vertente que podemos chamar de literatura exigente, e que vem ganhando 

espaço, conforme Perrone-Moisés (2016) explica:  

 

Entre as várias correntes da prosa atual, existe uma que 
poderíamos chamar de literatura exigente. Esse tipo de 
literatura prolonga a experimentação praticada na alta 
modernidade sem, no entanto, repeti-la; ela já assimilou as 
conquistas do século passado. Seus autores não se 
conformam com os limites genéricos anteriores à modernidade, 
mesclam todos os gêneros livremente. A estrutura narrativa 
não sugue o tempo linear da intriga, mas mistura vários 
segmentos temporais. O enunciador passeia livremente entre a 
narrativa e as digressões filosóficas e poéticas.  A tendência 
para a fragmentação, tanto da intriga como do ponto de vista 
do narrador, que já se anunciava nas obras da modernidade, é 
agora levada ao extremo, sem preocupações com uma 
coerência totalizadora. É uma experimentação exercida menos 
na própria linguagem verbal do que na disposição do discurso, 
e a dificuldade de sua leitura decorre mais dos subentendidos 
desse discurso do que do vocabulário ou da sintaxe 
empregados. São obras que procuram dizer algo a respeito de 
nosso tempo que não é dito na linguagem atual dos meios de 
comunicação (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 238). 

  

 Essa literatura abre caminho para as tendências que o contemporâneo 

oferece: constantes inovações, sem preocupação formal com as circunstâncias 

dessas transformações. A autoficção é um dos frutos dessa tendência, assim 

como os gêneros que se misturam, tornando-se híbridos. Tudo isso possibilita 

inúmeros diálogos que permeiam as obras literárias, e nos permite novos 

olhares, outros rumos, conforme a liberdade que nos oferece a literatura. 
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