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Universidade Federal de Juiz de Fora, a dissertação intitulada: “O que será que será - A visão do
Brasil no projeto literário de Chico Buarque de Holanda”, do aluno Webert Guiduci de Melo,
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Resumo da Dissertação:
Essa dissertação focaliza as canções e a literatura de Chico Buarque de Holanda, um intelectual e um
artista totalmente vinculado à produção cultural brasileira das últimas cinco décadas. Chico Buarque
construiu uma obra que repensa o Brasil e, ao mesmo tempo, desenha a utopia de uma sociedade mais
democrática. Procurou-se, então, identificar as continuidades entre o compositor e o escritor de romance,
visto que esta dualidade de persona artística leva a uma tensão interna da crítica em relação ao conjunto
de sua obra. Analisamos como a sociedade brasileira é representada socialmente e culturalmente e como
os elementos estéticos e críticos, já presentes em suas primeiras canções, permanecem constantes em sua
produção artística. Na leitura de Leite Derramado o destaque será para a representação e função do
narrador, e de elementos e personagens, em paralelo com aspectos da estrutura cultural e social brasileira.
Ou seja, observando gêneros, forma e temas, buscamos refletir como Chico Buarque de Holanda pensa o
Brasil e expressa esse pensamento em sua obra.

