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2 
Rubem Fonseca: por alguma trajetória  
 
 
 
 
 

“Os contos e romances de Rubem Fonseca contemplam  
um experimentalismo exemplar com recurso a múltiplos  

registros oralizantes de linguagem e a um  
olhar cinematográfico sobre o real”.  

Isabel Pires de Lima 
 
 
 
 
 
 

José Rubem Fonseca nasceu na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, 

em 1925, formou-se em Direito e, em 1952, iniciou carreira como comissário de 

Polícia, no distrito de São Cristovão, bairro da cidade do Rio de Janeiro. O 

escritor mineiro trabalhava basicamente como relações públicas da corporação, ou 

seja, não agia diretamente nas ruas e, em 1954, foi estudar administração de 

empresas na New York University. No retorno ao Brasil, afastou-se da polícia e 

assumiu o cargo de relações públicas da empresa de energia elétrica do Rio de 

Janeiro (Light). Na edição dupla que comporta as obras Os Prisioneiros e Lucia 

McCartney temos a apresentação de uma interessante biografia, feita pela Editora 

Círculo do Livro, de Rubem Fonseca: 

 
Ex-boxeador, ex-jogador de basquete, ex-nadador, ex-dragão da independência, 
ex-ajudante de mágico, ex-delegado de polícia e ex-professor de administração de 
empresa da Fundação Getúlio Vargas, José Rubem Fonseca é (...) nas horas 
vagas, exímio intérprete da vida urbana brasileira e um dos mais aclamados 
escritores brasileiros de todos os tempos. Desde os anos da infância, o futuro 
contista de renome já devorava com olhos ávidos todo e qualquer livro que lhe 
aparecesse nas mãos. (...) [Entremeava] momentos do cotidiano com suas muitas 
leituras e primeiras tentativas de produção literária. Jamais lhe faltariam temas, 
assuntos ou enredos: as múltiplas facetas de sua experiência como homem e 
profissional lhe bastavam para tanto4.  

 
Em 1983, Rubem Fonseca lança um livro, a Grande Arte, seu segundo 

romance, que analisaremos seguindo uma linha teórica composta por nomes como 

Ernest Mandel, Ricardo Piglia, Boileau-Narcejac, renomados especialistas em 

                                                 
4 FONSECA, s/d, p. 271. 
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romances policiais.  Nosso interesse central é fundamentar quais são os aspectos 

específicos, desse gênero literário, utilizados (e subvertidos) na construção do 

livro. Tentaremos mostrar quais são os motivos para a escrita de um romance 

policial, nos dias atuais, e as implicações e alternativas criadas por essa escolha. 

Rubem Fonseca, em dado momento, opta por uma linha narrativa que remonta à 

tradição de um autor de policiais clássicos, como Edgar Allan Poe, para logo em 

seguida subverter algumas das principais características do gênero. 

Antes de entrarmos na análise de A Grande Arte, romance publicado em 

1983, analisaremos alguns aspectos fundamentais à obra de Rubem Fonseca, 

desde seu primeiro livro de contos, lançado vinte anos antes. Nosso objetivo é o 

de perceber como o autor lida com a linguagem, quais temáticas presentes no seu 

segundo romance foram trabalhadas em seus livros anteriores e o porquê da 

escolha do gênero policial. Essa espécie de análise da trajetória fonsequiana nos 

permitirá estabelecer pontos de contato entre as obras, facilitando o entendimento 

de seus procedimentos de escrita e dos objetivos desses procedimentos.  
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2.1 
Os prisioneiros 
 

 

Em 1963, Fonseca lança seu primeiro livro Os Prisioneiros, apresentando 

onze contos que rompem com os padrões literários nacionais da época. Narradores 

atormentados introduzem personagens marginais e excluídos socialmente, 

construídos e apresentados por intermédio de uma narrativa fragmentada e 

inovadora, repleta de frases curtas. As palavras surgem economicamente como  

que para preservar sua própria essência e abrir a possibilidade de ganhar uma 

importância que, invariavelmente, não é perceptível, inclusive com a construção 

de parágrafos com apenas uma (curta) oração, solta, para demarcar presença, mas 

não isolada do todo. 

Rubem Fonseca estréia com um livro de contos, gênero que, de certa 

forma, representa a velocidade das mudanças ocorridas, na década de 1960, e que 

agrega nomes como os dos escritores Moacyr Scliar, Dalton Trevisan e Luiz 

Vilela. Estes autores fizeram da narrativa curta sua porta de entrada na literatura, 

quase sempre problematizando a questão da urbanização e da modernização, pelo 

menos, de alguns setores da sociedade, pondo em questão os critérios e formas de 

construção e de atuação da literatura em face das novas configurações sócio-

políticas. O professor e antologista de contos, Italo Moriconi apresenta a seguinte 

consideração sobre os autores e sobre o período, em seu livro Os Cem Melhores 

Contos Brasileiros do Século XX: 

 
Se o clima dos anos 60 foi de revolução em todos os quadrantes do mundo e 
dimensões da vida, devemos incluir aí a tremenda explosão de qualidade no 
campo da ficção curta brasileira. São desta década algumas das realizações 
máximas no gênero em nosso país. Contos de Clarice Lispector e Rubem 
Fonseca, por exemplo, legam modelos narrativos que vão influenciar todas as 
gerações seguintes de escritores. Os contos dos anos 60 falam de nossa 
contemporaneidade, quase sempre urbana, agitada por conflitos psicológicos e 
sociais. Desenredam-se laços, tradições. Homens e mulheres se dilaceram em 
conflitos de identidade. Não há mais lugar para a inocência, o lirismo puro. 
Ficamos mais adultos. Os leitores inclusive. Querem mais narrativas que 
traduzam com força dramática e riqueza metafórica as cruezas do real. A 
literatura brasileira nunca mais será a mesma depois do vendaval dos 605. 
 
Realidade que para Rubem Fonseca surge travestida de temas cotidianos, 

dos quais se apropria e reconfigura sob uma outra ótica. Esse universo diário, sem 

                                                 
5 MORICONI, 2001 p. 193. 
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quebras de expectativa, tido como banal, recebe uma nova roupagem, pelas mãos 

do autor. Acontecimentos e fatos que para alguns seriam meros detalhes, em face 

de um outro problema ou tema aparentemente maior, ganham terreno e 

visibilidade em seu texto. Uma ida ao dentista, um baile de carnaval, descansar e 

admirar os pássaros em um banco de praça, cenas corriqueiras, reles, são 

catapultadas ao centro da temática fonsequiana, passam a ser fundamentais à 

narrativa. Ladrões, prostitutas, policiais, padres, heróis, todos são passíveis de 

serem retratados, de serem protagonistas na obra de Rubem Fonseca. Inclusive o 

linguajar utilizado não só reproduz a fala coloquial, como incorpora termos chulos 

e gírias, por exemplo, ao texto. Vejamos como isso ocorre no conto “Fevereiro ou 

Março”, do referido livro: 

 
Então Fausto explicou: eu vou vestido de melindrosa e mais o Sílvio, e o João, e 
o Roberto, e o Gomalina. Você não fica bem de mulher, tua cara é feia, você vai 
na turma de choque, você, o Russo, Bebeto, Paredón, Futrica e o João. O povo 
cerca a gente pensando que somos bichas, nós estrilamos com voz fina, quando 
eles quiserem tascar; a gente, e mais vocês, se for preciso, põe a maldade pra 
jambrar e fazemos um carnaval de porrada pra todo lado. Vamos acabar com tudo 
que é bloco de crioulo, no pau, mesmo, pra valer. Você topa? 
Sílvio já se vestia de melindrosa, pintava os lábios de batom. O ano passado, dizia 
ele, mulher às pampas botou bilhetinho na minha mão, com telefone; quase tudo 
puta, mas tinha uma que era mulher do seu bacana, andei com ela mais de seis 
meses, me deu um relógio de ouro6. 

 
No trecho apresentado, um grupo de homens busca formas de romper com 

o marasmo, com o ritmo lento e imutável de suas vidas, transformando o ato de 

“brincar” o carnaval em um ato de violência desmedida e fútil, motivados apenas 

pela busca de determinado prazer, sem motivação específica alguma, seja ela 

política ou ideológica.  

No início do conto, o narrador diz: “ouvi dizer que certas pessoas vivem de 

acordo com um plano, sabem tudo o que vai acontecer com elas durante os dias, 

os meses, os anos (...) eu – eu vaguei pela rua, olhando as mulheres7”.  

Não existe um plano, não há perspectiva da elaboração de uma 

metodologia de atuação, ou algo do gênero. Esse marasmo cotidiano que 

impacienta também induz a uma acomodação, a um eterno esperar. O futuro passa 

a ser meramente um presente um pouco distante. Até mesmo sair “em quadrilha” 

no carnaval é uma atitude tomada por impulso que não resolverá a situação 

                                                 
6 FONSECA, s/d, p.178.  
7 FONSECA, s/d, p. 177. 
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fragilizada e paralisante a que os personagens estão subordinados. Eles são 

movidos por um ímpeto momentâneo, não têm como concatenar os efeitos de suas 

ações: “nem eu, nem a condessa sabíamos de nada; eu nem mesmo sabia se iria 

sair quebrando a cara de pessoas que não conhecia8”. 

A escolha da apresentação dessa marginalidade, desses desvalidos, tende a 

ser um tema citadino, mais especificamente, metropolitano, pois “precisa” das 

grandes cidades como cenários para seus personagens ganharem vida e 

funcionalidade. Uma cidade interiorana e pacata poderia surgir em seus contos, 

mas na obra de Rubem Fonseca, os arranha-céus, os grandes centros comerciais, a 

tecnologia inerente aos grandes centros urbanos, são personagens fundamentais 

em sua trajetória de escritor, desde sua estréia. Como atesta o professor Ariovaldo 

José Vidal, especialista na obra de Rubem Fonseca, em seu livro Roteiro Para Um 

Narrador: 

 
No primeiro e no segundo livro de Fonseca, os personagens estão condenados à 
queda e à culpa, a arrastar um pedaço da corrente. É um universo marcado por 
uma juventude desencantada, chocando-se constantemente com o prosaísmo do 
mundo: os conflitos familiares, a figura inibidora do pai, o desconcerto da 
sociedade, um sentimento insuportável de impotência, a recusa em romper os 
limites de proteção do quarto, a presença desafiadora da mulher, o braço da 
violência, temas e motivos ostensivos desde os contos de Os Prisioneiros. São 
personagens líricos, errando no espaço da grande cidade9.  
 

O próprio título, Os Prisioneiros, introduz o conceito apresentado durante 

todo o livro: quais são os grilhões que estancam a homem? Se não há 

possibilidade de fuga, como lidar com eles? Os contos não trazem alusões 

específicas à realidade política brasileira, mas fundamentalmente à 

inoperabilidade, a inércia, do homem em face de uma cidade gigantesca que o 

devora e cerceia. A modernização progressiva, que aumenta o abismo que separa 

os ricos dos miseráveis, surge religiosamente nos contos, seja corporificada em 

um personagem, seja sob a forma de uma citação. No conto, O Inimigo, que fecha 

o referido livro, um narrador, através de um discurso caótico, constata/apresenta 

essa questão da inoperabilidade humana em face de uma urbanização 

industrializada e acachapante. Vejamos: 

 
O homem é um animal solitário, um animal infeliz, só a morte pode consertar a 

                                                 
8 FONSECA, s/d, p. 178. 
9 VIDAL, 2000, p. 61. 
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gente. A morte será o meu sossego. Mangonga, onde é que está o nosso tempo de 
garoto?; era bom, era mágico, voávamos, ressuscitávamos como Jesus Cristo e 
também não tínhamos biblioteca, nem enciclopédia britânica, a vida sem plot, 
sem religião, ai, que vontade de chorar, minha cara minhotona de olhos puxados, 
permita que chore nos teus ombros, pelo amor de Deus, assim pelo amor de Deus 
(...) de que adianta fingir, eu odeio as pessoas, a dor é feita de pequenos alívios, o 
homem é pobre, Pascal: cloaca do universo, uma quimera, somos, não adianta 
fingir, amanhã é sempre igual, andamos eretos na rua, a amargura nos devora, os 
pequenos alívios de que servem? Desgraçados instintos, preparamos 
cuidadosamente nosso apodrecer, as vísceras estão escondidas e Deus não existe. 
Que missão (horrível), que condição10.  
 

Em O Inimigo, Rubem Fonseca constrói uma narrativa diferenciada dos 

contos anteriores de seu livro de estréia. Ocorre uma entremeação de diálogos, a 

fragmentação ganha corpo, uma tabela de preços dos serviços prestados por uma 

igreja católica é inserida no texto, diálogos com marcações 

cinematográficas/cênicas, constituem esse conto inovador. Há um lirismo 

diferente daquele presente nos contos anteriores, inclusive por ser mais 

introspectivo e por “funcionar” em um tempo cronológico oscilante, com idas e 

vindas, criadas pela memória do narrador, que eventualmente falha e engana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FONSECA, s/d, p. 265. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410448/CA



 22 
 

2.2 
A Coleira do Cão 
 
 

Em 1965, Rubem Fonseca lança A Coleira do Cão, já sob o regime militar 

totalitário que tomara o poder um ano antes. O livro apresenta significativas 

mudanças em relação ao anterior: no lugar de onze contos, agora são apenas oito – 

apenas para registro, a edição tem mais do que o dobro de páginas do que Os 

Prisioneiros –, as orações são bem mais longas e apresentam “tons” quase 

poéticos, apesar da crueza e objetividade, marcas registradas de Fonseca. A 

temática social passa a ser um tema recorrente, o qual ele nunca mais vai 

abandonar em sua obra ficcional. Voltando ao supracitado livro do professor 

Ariovaldo José Vidal: 

 

A Coleira do Cão muda significativamente em alguns aspectos: há uma 
aproximação maior em relação à realidade, e não só quanto à experiência 
amorosa, como também quanto à situação social (...) contudo a principal mudança 
ocorrida está no fato de o corpo receber um tratamento privilegiado, enquanto 
condição daquele isolamento radical do primeiro livro. Há uma visão 
marcadamente sensualista que contrasta com o tom reticente de antes: agora, o 
corpo é o lugar onde vive a possibilidade de o homem se realizar; a mediação 
entre herói e sociedade dar-se-á daqui para frente explicitamente através do 
corpo.  
 
Escrito basicamente na primeira pessoa, o conto “Relatório de Carlos”, 

presente em A Coleira do Cão, apresenta o tom documental inerente a esse tipo de 

narração que desvela fatos e introduz situações, através de um quase testemunho 

do narrador (“como contar essa confidência? Por que estou contando tudo isso?”). 

A participação do narrador é clara e pontual, a narrativa em terceira pessoa 

eventualmente emerge, mas logo em seguida cede lugar à voz em primeira pessoa 

que participa sistematicamente da ação e que está inserida no mesmo núcleo de 

atuação. No referido livro, a maioria dos contos é narrada em primeira pessoa, ou 

em constante oscilação entre primeira e terceira pessoas. Outro dado fundamental 

diz respeito à questão espacial e ao narrador que domina/conhece todos os 

meandros de tal lugar. Quando o conto tem uma academia de ginástica como 

cenário é um sócio da mesma que ajuda a desenvolver a trama, quando a 

juventude é retratada é através do olhar de um jovem, este tipo de recurso acaba 

por aproximar leitor e texto, por meio de um processo de identificação. Nas mãos 

de um escritor menos talentoso poderia ser considerado um recurso fácil e 
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manipulador, no sentido de agradar ao maior número possível de pessoas. Em 

algum momento surgiria uma identificação, seja pelos métodos de um inspetor de 

polícia, seja pelos temas universais, como crimes, amor e doença, retratados na 

obra. Apesar do tom testemunhal, os narradores não são oniscientes, pelo 

contrário são extremamente dúbios e inconstantes. No conto “Relatório de 

Carlos”, por exemplo, há uma incorporação de reminiscências alheias ao relato do 

narrador. Vejamos: 

 
Gostaria de ser factual e cronologicamente exato. Mas, de algumas coisas já não 
me lembro direito parece que nunca aconteceram, que foram sonhadas. Outras, 
porém, me angustiam, dói quando penso nelas, fico infeliz como se tudo fosse 
acontecer de novo (...) recompondo o que Norma me contou da sua entrevista 
com o médico, dá um relato assim: uma sala de espera cheia de fotografias, de 
diplomas e certificados de comparecimento a congressos de medicina em todo o 
mundo. Outras mulheres na sala e todas, para surpresa e irritação de Norma, 
tinham um ar calmo, liam revistas tranquilamente. Norma roía unhas. O que 
serão?, pensava, veteranas? Insensíveis? Demorou um século até que foi 
chamada11.  

 
O narrador verdadeiramente não é onisciente e deixa isso claro, mas 

reproduz em detalhes, ainda que justificando sua livre criação, toda a cena, seu 

desenrolar e a carga “dramática” presente na sala de espera, que “conheceu” 

através do relato de uma mulher que “roia unhas”, impaciente e sensibilizada com 

a situação. O narrador apresenta essa sua versão dos fatos e o leitor não tem 

acesso a outra para poder confrontá-las ou tomar partido de uma delas. No conto 

que dá nome ao livro, a narração em terceira pessoa domina grande parte da 

história, mas cede terreno em dados momentos a uma caótica multiplicidade de 

vozes, que são apresentadas também de maneira inusitada, inclusive com diálogos 

demarcados com os tradicionais elementos gráficos, indicativos das vozes que 

proferem esses discursos. A utilização de aspas e parêntesis ajuda a delimitar e 

estruturar os assuntos e as pessoas do discurso, inclusive temporalmente.  Com 

isso, consegue-se certa orientação e evita-se que o texto fique caótico e 

incompreensível ao leitor. Como no trecho do conto Os Graus em que as 

indicações das vozes do discurso são claras: 

 
Eu: sem retoques nem ornamentos?... 
Ela: Crua... 
Eu: Nua? 

                                                 
 
11 FONSECA, 1995, p.55. 
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Ela: Como convém à verdade. 
Vamos começar então dizendo que qualquer semelhança é mera coincidência e a 
história se chamará a história da mulher cujo marido não lhe dava dinheiro para 
sua vaidade. Posso continuar? 
“Você é casado, não é? Se não fosse eu não confiava...” 
Isso depois de uma treta comprida que nos dois terçamos; claro: “Sou”. 
(Tempos depois, na cama: “Como é o nome de tua mulher?. Não disse. Ela 
insistiu: Você não quer dizer?”. “Não”, meu bem, não quero que ela exista em 
teus pensamentos, ela tem que ser um peixe no aquário, muda distante, 
indiferente.”) 
“Meu marido não me dá dinheiro para a minha vaidade”... 
Ela tinha carro – 
Ela: Chega. 
Eu: Nua e crua... 
Ela: Tá bom, continua12  

 
Essa oscilação entre narrador em primeira pessoa e terceira pessoa é 

comum e própria à obra de Rubem Fonseca. No fragmento acima, existe uma 

narração específica, em um tempo e lugar demarcados, que é inundada por 

instantâneos que espocam e transportam a ação, cronológica e espacialmente, 

causando uma cisão que logo vai ser desfeita para dar lugar à história primeira, 

que não necessariamente é a principal. Esses mundos convergem ou divergem, 

mas o texto fonsequiano parece “necessitar” que convivam na/para a tessitura do 

texto. Não há uma sobreposição, mas uma incorporação, uma composição, que 

alimenta e configura a história narrada. O personagem-título, Carlos, que em dado 

momento assume a narração, é um ser atormentado, com relações pessoais 

fracassadas com mulheres, amigos e com o próprio pai (“hoje já não me divirto 

mais. A vida é uma prebenda.”). Isso, de certa forma, explica uma narrativa um 

tanto desconexa, ainda que inteligível.  

O conto A Coleira do Cão inaugura na obra de Rubem Fonseca a 

utilização dos procedimentos de escrita característicos de certo tipo de literatura 

policial. Mesmo apresentando indícios e influência de grandes autores policiais, 

principalmente Raymond Chandler, o autor mineiro subverte algumas das marcas 

fundamentais do gênero. A narração é em terceira pessoa, assuntos “estranhos” às 

tramas policiais como questões sociais vêm à tona no texto e a ação ocorre em 

“tendinhas”, favelas e morros, áreas pobres da cidade, longe dos escritórios e 

bares, (onde tradicionalmente se desenvolvem as investigações por parte do 

detetive, figura essencial e inerente a todo enredo de temática policial). Em obras 

policiais clássicas e fundamentais do gênero, escritas por nomes como Agatha 

                                                 
12 FONSECA, s/d, p. 159. 
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Christie, Edgar Allan Poe e Sir Arthur Conan Doyle, o clímax da história é o 

desvendar de um mistério. Invariavelmente, a solução ocorre em um salão bem 

decorado da casa de uma família abastada, que tem algum interesse específico 

nessa solução, seja pela morte de um parente ou pelo roubo de algum item 

valioso. O ambiente nobre/burguês surge necessariamente porque estes detetives 

não estavam, a priori, a serviço das classes menos favorecidas da população. Em 

sua obra O signo dos quatro, Conan Doyle, por meio de seu famoso detetive 

Sherlock Holmes, apresenta a solução do mistério e uma descrição do tipo de 

ambiente comum ao desenvolvimento de seus textos: 

 
— Bartholomew é um sujeito esperto — dizia ele. — Como pensam que 
descobriu onde o tesouro estava? Ele tinha chegado à conclusão de que devia 
estar dentro de casa e não no jardim. Estabeleceu, então, toda a área da casa em 
metros cúbicos, procedeu a rigorosas medições, de modo que não ficou por 
considerar um centímetro sequer. Entre outras coisas, verificou que a altura do 
edifício era de vinte e três metros, mas, ao somar o pé-direito de todas as 
divisões, inclusive o espaço que havia entre elas, do qual se certificou por meio 
de perfurações, não pôde encontrar mais que vinte e um e oitenta. Havia, por 
conseguinte, um metro e vinte que não aparecia. Só poderia estar no teto da casa. 
Abriu então um buraco no teto, de estuque e sarrafos, da sala mais alta, e lá, como 
previa, topou com novo sótão, que tinha sido isolado e era ignorado por todos. No 
meio dele, sobre duas vigas, encontrava-se a arca do tesouro13. 
 
O clímax do conto protagonizado pelo comissário, e literato, Vilela vem 

entrelaçado à configuração do ambiente retratado – como ocorreu no conto de 

Doyle – marcando a diferença de enfoque de classes sociais, pois agora o policial 

parece estar a serviço de todos, independentemente da classe social. 

Democratização até mesmo na pior das horas, na pior das notícias, onde irradia o 

caráter do comissário, ajudando a defini-lo e conceituá-lo, apresentando uma 

humanidade inexistente em detetives de romances policiais, máquinas de 

raciocinar, sem emoções latentes. Um novo enfoque necessita de um novo 

protagonista, mais tangível, menos arquetipificado. Vilela apresenta essas 

características humanizantes, o que fica claro no seguinte trecho de A Coleira do 

Cão: 

 
“Flores artificiais sujas dentro de uma jarra de falso cristal. Móveis velhos 
estragados. Nem um livro sequer à vista. Roupas desbotadas. Um Sagrado 
Coração de Jesus na parede, também desbotado. O menino descalço. Houve um 
momento em que a tristeza das coisas foi maior do que a dor das pessoas.” 
“Puxa, doutor, até parece que o senhor nunca entrou em casa de pobre.” 

                                                 
13 DOYLE, s/d, p. 76. 
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“Já entrei sim. Mas meus olhos nem sempre sabem ver.” 
“Tem vezes que o senhor fica muito difícil de entender”, disse Washington 
bocejando cansado. 
Vilela levantou a mão e tocou de leve, carinhosamente, no ombro de Washington. 
Depois sorriu, com a boca fechada, um sorriso curto, que se desfez lentamente14. 
 

O conto é um primeiro passo nessa trajetória fonsequiana que, dali em 

diante, sempre vai atrelar enfoques sociais aos seus contos e romances, que 

apresentam traços e procedimentos identificáveis aos das histórias policiais. O 

delegado Vilela, que faz sua estréia nesse conto, aparecerá em outras obras do 

autor como Bufo e Spallanzani, O Caso Morel, é um policial íntegro, 

extremamente competente e trabalhador, busca a ação como se fosse um inspetor 

ou um detetive, nunca ficando preso a uma delegacia, exercendo uma função 

burocrática, o que seria natural para alguém em sua posição.  Essa busca pelo 

confronto, distancia Vilela da figura do detetive cerebral, recolhedor de pistas, 

formulador de hipóteses. A função de comissário de polícia em uma cidade 

violenta como o Rio de Janeiro, o liberta desse estereótipo, lançando-o para a 

ação. Essa cidade violenta torna-se mais personagem do que pano de fundo, pois 

as ruas, os bairros e suas peculiaridades constituem importante objeto para análise 

dos textos de Rubem Fonseca. O autor transforma cenas cotidianas em histórias 

fascinantes que, talvez, sob outra ótica, poderiam passar despercebidas ou não 

teriam o relevo que ganham através da pena desse arguto cronista da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fonseca, 1995, p. 207. 
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2.3 
Lúcia McCartney 

 

 

Em 1967, o escritor mineiro lança seu terceiro livro de contos, Lúcia 

McCartney, que é considerado uma obra que demarca sua carreira, apresentando 

uma nova maneira de lidar com a linguagem e acentuando o tom de crítica sócio-

cultural.  

Os personagens, apresentados em Lúcia McCartney, sofrem uma 

transformação em relação aos dos livros anteriores. Eles estão em um estágio 

“acima”, ganham uma personalidade mais densa, são mais bem estruturados. Os 

contos reunidos em Lúcia McCartney lidam com as mesmas motivações e 

representações corriqueiramente vistas nas manchetes dos jornais populares. 

Luxúria, angústia e medo surgem no livro, realçando características comuns ao 

universo criativo do autor, como o uso de frases curtas, um relato que oscila entre 

ironia e amargura, doçura e crueldade. Em crítica, publicada no Jornal do Brasil, o 

crítico Fábio Lucas comenta: 

 
Depois de dois livros - Os Prisioneiros e A Coleira do Cão - que o colocaram 
entre os maiores contistas brasileiros, discutido e analisado, Rubem Fonseca edita 
o terceiro, Lúcia McCartney. Se fôssemos elaborar uma ficha das circunstâncias 
da obra, escreveríamos: 
Atitude do autor: desafio. 
Arma principal: o impacto. 
Objetivo: a comunicação. 
Razão do êxito: o vigor inventivo e a radicalização da experiência. 
Maior temor: o academismo. 
Pecado (venial): a repetição. 
A maior virtude do contista parece-nos ser a insatisfação. Insatisfeito com a 
estrutura usual do gênero, com a forma comum de expressão, com a temática 
habitual, filosoficamente insatisfeito com o ser humano e consigo próprio, Rubem 
Fonseca demonstra que a inquietação constitui forma auxiliar da glória. Juntou a 
ela talento e artesanato e deu-nos 19 contos e estudos: Lúcia McCartney. Na 
verdade, reduzindo o enredo ou a situação a um instante, um desencontro, uma 
emoção, por quatro vezes fere de morte a técnica narrativa convencional - realiza 
estudos15. 

 
Uma das marcas principais do livro é a obstinação, beirando a obsessão, 

dos personagens em mudar o estabelecido, em reconfigurar suas vidas e escolhas, 

em lidar com suas agruras e (falta de) sonhos. Ocorre uma exposição excessiva do 

ser humano, sem dar chance à camuflagem de sentimentos, ressaltando fobias e 
                                                 
15 LUCAS, 1969. 
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falhas de caráter, como atesta, em seu livro O Erotismo na Literatura, o professor 

Afrânio Coutinho: 

 
Os livros de Rubem Fonseca são obras de arte literária no melhor sentido, seja 
pela sua língua viva e franca, seja pelo uso de todos os recursos técnicos da arte 
ficcional moderna, seja pela segura e arguta visão dos costumes sociais 
contemporâneos. Não condena, não é essa a função da arte; expõe. Se são feios os 
seus quadros, a culpa não é sua, mas de todos nós da sociedade que não sabemos 
ainda nos liberar de certas mazelas, que alguns julgam inerentes à natureza 
humana16.  
 
Esses personagens amargurados, que constituem esses “feios quadros”, 

transitam em um universo cruel, mas extremamente bem construído, onde a vida e 

a morte disputam pobres e miseráveis almas. No conto que dá nome ao livro, a 

protagonista-narradora é uma garota de programa chamada Lúcia – fã “dos The 

Beatles”, daí seu pseudo-sobrenome –, que se apaixona por um misterioso cliente 

paulista, “eu não gosto muito de paulista, eles são todos ignorantes”, como ela diz. 

Acompanhamos seu fluxo de pensamento que, em vários momentos, atropela a 

ação, através da apresentação de trechos criados pela fértil imaginação dessa 

apaixonada figura de 18 anos de idade e entorpecida de delírios e confabulações 

amorosas envolvendo seu amado. O texto é recheado de diálogos e de cenas 

inventadas pelo torpor apaixonado e delirante de Lúcia, mas que, como é dito no 

conto, poderiam, virtualmente, acontecer: 

 

Diálogo (inventado, depois de um sonho) 
 

Cliente (José Roberto) 
 

                                      faz programa? 
Por que você                  é prostituta? 
                                      vai para a cama com os homens? 
 

Prostituta (eu) 
 

Porque        {ganho pouco           no escritório 
                                                      na loja 
                                                      na tv17 
 
 

A paixão arrebatadora e obsessiva da prostituta por seu amado paulista, 

José Roberto, pontua toda a narrativa. O conto é repleto de citações e alusões a 

                                                 
16  COUTINHO, 1979. p, 36. 
17 Fonseca, s/d, p. 31. 

{

 {
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nomes como os de Franz Kafka, Sigmund Freud, John Lennon e Paul McCartney, 

Ludwig Van Beethoven entre outros. Todos (re)conhecidos pela protagonista, 

ainda que superficialmente, pelo contato com seus refinados clientes que 

comentam e explicam para a protagonista, as funções e características desses 

célebres personagens da história mundial. O refinamento dos clientes, como José 

Roberto, de certa forma, contrasta com a inocência e o despreparo de Lúcia mas, 

por outro lado, ela tenta complementar sua formação, através da absorção dos 

conhecimentos e das vivências de seus acompanhantes. 

A escolha de Lúcia como narradora permite que Rubem Fonseca adentre, 

mais profundamente, na representação de um ambiente marginal, e frágil, envolto 

em luxo e promiscuidade. Os conflitos e emoções dos envolvidos nesse universo 

particular são apresentados sem nenhum juízo de valor, eles não estão em 

julgamento.  

No mesmo livro, o conto intitulado “A Corrente”, sob uma forma de 

apresentação similar a usualmente utilizada em uma carta, temos a representação 

de um modelo de corrente de fé e esperança, que promete livrar o destinatário de 

“seus meses de sofrimento e solidão”. Desse novo elo da corrente (o destinatário) 

nada sabemos, apenas que recebeu essa carta, de remetente desconhecido, mas 

repleta de informações, condensadas em poucas palavras, de muitas possibilidades 

e certo ar de ameaça. Quebrar a corrente implica em trazer para si o oposto desses 

propalados benefícios destinados aos crentes. Emprego perdido, morte, incêndio, 

inúmeras tragédias lançadas a quem ousar quebrar a corrente, símbolo de encaixe 

perfeito, sinônimo de submissão social. As ordens ditadas telegraficamente devem 

ser cumpridas, pois a não proliferação e consolidação dessa cadeia de elos, que 

alicerça a força de todos para perpetuar o sistema, deve ser punida. A “legislação” 

vigente ditada pela corrente não pode/deve ser subvertida. O fluxo de pensamento 

do receptor apreende e reproduz o modelo telegráfico da missiva porque, quando a 

leitura cessa, continua o mesmo tipo de construção: “fecha a casa. Deitado na 

cama, espera surpresa.”. Ao narrador resta esperar a punição destinada a quem 

tenta subverter o sistema vigente ou não quer perpetuá-lo. 

Esse sistema que automatiza e pune, quem dele tenta escapar, aparece 

como o cerne principal do conto “Os Inocentes”. Trata-se, também, de um conto 

curto – seguindo um formato de apresentação gráfica peculiar e análogo ao 

utilizado costumeiramente para a construção de um poema – que narra o 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410448/CA



 30 
 

aparecimento de um corpo feminino nu (“sangue, tripas, ossos perderam calor e 

pudor; / olhos, lábios, boca, vagina: peixes devoraram.”) em uma praia repleta de 

banhistas. A violência da aparição não parece incomodar esses banhistas 

anestesiados pela brutalidade corriqueira da sociedade contemporânea. O título 

“Os Inocentes” ajuda a compreender essa questão da legislação que rege tal 

sistema. A cooperação entre quem mantêm a ordem (a polícia) e quem nada faz 

para que ela se desestruture (os banhistas) faz com que o corpo desfigurado, que 

“lembra animal da família do macaco”, seja apenas visto como um dejeto, ou um 

animal diferente daqueles que chegam à praia e armam suas barracas. Há um 

misto de cooperação e crença entre Estado e indivíduo, afinal foi a força policial e 

seu “rabecão” que liberou o espaço para que mais famílias pudessem estar 

publicamente integradas, como engrenagens de uma máquina, como elos 

constituintes de uma corrente. 

O espaço ocupado pela recém-chegada família é “fornecido” pelo sistema 

e legitima a idéia de um individualismo covarde, camuflado em um mutirão de 

elos. O medo de uma punição individual é que gera a indiferença perante aqueles 

que ousam uma atitude diferente, que buscam elaborar outra corrente, que 

conseguem se importar mais com o próximo do que com uma falsa coletividade, 

motivada pelo medo da repressão estatal. Por uma questão de sobrevivência, todos 

só podem/querem se importar com suas próprias vidas e com sua própria 

submissão, fato quer mantém suas vidas estáveis e seguras. 

Essas pessoas são inocentes porque não percebem como vivem.  

Essas pessoas são inocentes porque se contentam com uma fácil e falsa 

obviedade de procedimentos. 

Outro ponto fundamental à prosa fonsequiana é a temática citadina (a 

leitura dos seres urbanos e do local e modo como vivem) presente nos dois 

primeiros livros e que continua acentuadamente forte em Lúcia McCartney. A 

cidade apresenta suas armas e é lida e apresentada sem caracterizações ou 

maquiagem que encubra suas imperfeições. A urbe mostra-se despudoradamente a 

alguém que a retrata sem reservas, realçando sua presença e importância, mas sem 

substituí-la por uma simulação asséptica, sem defeitos e mazelas Rubem Fonseca 

olha a cidade, qualquer cidade, pelo ângulo direto de suas próprias ruas, negando-

se a seguir roteiros fáceis e/ou pré-estabelecidos. Ele busca um olhar (fide)digno 

sobre esse caos transfigurado em prédios, ruas, esquinas, becos; um olhar ora 
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clandestino, ora de habitante/visitante  de suas cercanias, nunca um olhar de 

turista. Sobre a temática da cidade nas obras de Rubem Fonseca e José Cardoso 

Pires, o professor e crítico Renato Cordeiro Gomes, em ensaio apresentado na 

revista Semear 3, da Cátedra Padre António Vieira, afirma que: 

 
A ficção eminentemente urbana deste autor [Rubem Fonseca] vem compondo um 
amplo painel sobre a violência e estabelece um diálogo constante com o mundo 
extraliterário, mas rompe com a rede de significações produzida pela banalização 
e pelo caráter de espetáculo da própria violência. O discurso ficcional desconfia 
da retórica que a veicula nos meios de comunicação de massa e da lógica das 
aparências, através da reflexão sobre o próprio discurso. Tematizando o Rio de 
Janeiro como cidade partida, mais que segregada espacialmente, dividida pelo 
medo e pela incompreensão das populações que não têm uma linguagem comum 
(...) os contos e romances de Rubem Fonseca ultrapassam a violência 
condicionada pela luta de classes, para revelá-la enquanto traço forte que 
atravessa toda a sociedade. O crime ultrapassa qualquer fronteira ou limite, até 
porque Rubem Fonseca se nega a tematizar apenas a violência dos oprimidos. A 
geografia da violência impõe-se a outros possíveis recortes da cidade, diluindo 
contornos, embaralhando as linhas do mapa18. 

 
Essa cartografia se transforma em narrador, cenário e personagem 

conforme o efeito que Rubem Fonseca deseja causar em quem lê, porque ele não 

busca “facilitar” a tarefa do leitor. A participação da cidade, no desenrolar da 

ação, é decisiva. O leitor não precisa conhecer as referências explícitas e 

implícitas aos diversos locais retratados, inclusive porque a constituição da cidade 

como um dos personagens e como pólo de atuação é tão óbvia quanto bem 

engendrada. 

Na obra fonsequiana, o Rio de Janeiro tem um papel de destaque, pois suas 

ruas, monumentos e outras características específicas são elementos utilizados 

com freqüência pelo autor. Cada cidade apresenta aspectos próprios, 

transformados em elementos primordiais por Rubem Fonseca e incorporados a sua 

escrita. Como lidam usualmente com metrópoles, os livros do autor sempre 

estabelecem correlação com a cidade-sede que está sendo retratada, seja ela Nova 

Iorque: “no dia 24 saí do Chelsea às oito p.m. Kay estava me esperando na 52 

com Broadway. O Chelsea é na 23 com 7ª”19; ou a sua cidade “fetiche”: Rio de 

Janeiro, que é facilmente reconhecível através de citações de suas ruas, 

características e pecados. O mais importante, porém, parece ser o ar cosmopolita 

que se mantém, mesmo quando o submundo dessas cidades vem à tona, assim 

                                                 
18 GOMES, 2002. 
19 Fonseca, s/d, p. 139. 
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como suas marcas próprias e a violência inerente aos grandes centros. Como 

podemos perceber no seguinte trecho do conto “Manhã de Sol”, do livro Lúcia 

McCartney:  

 
madureira flecha luz mão na bolsa dinheiro na mão. Dinheiro no bolso, três 
passos. Ladrão! LADRÂO! SOCORRO! A mulher se agarra em madureira. Rua 
São Clemente. Dois PMs correm – jogar dinheiro fora – braços presos pela 
mulher – PM. 
Roubou o meu dinheiro, seu guarda. 
Essa mulher é doida. 
PM: vamos para o distrito. 
Eu não fiz nada seu guarda sou trabalhador pai de família. 
Tirou o meu dinheiro seu guarda. 
PM: vamos para o distrito. 
PM: segura braço de madureira, madureira solta o braço, corre. À direita, a 
quinhentos metros, está a subida para o morro; à esquerda, a seiscentos metros, 
está o quartel da polícia militar. madureira corre mais rápido do que um cavalo. 
Quinhentos, quatrocentos, trezentos, faltam cem metros. 
Da porta do quartel saem quatro PMs. Cem metros para cada lado – madureira 
correu meio quilômetro já, os PMs estão descansados20. 

 
O terceiro livro de Rubem Fonseca fecha uma espécie de arco com os dois 

anteriores; fundamenta pontos como a temática da violência, a ousadia no uso da 

linguagem, a construção de personagens críveis, extremamente críticos e 

marginais. Por outro lado, abre caminho para a escrita do primeiro romance do 

escritor, em que ele reafirma e ultrapassa os inovadores procedimentos de escrita 

vistos em seus livros de contos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Fonseca, s/d, p. 163. 
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2.4 
O Caso Morel 

 

 

Em 1973, Rubem Fonseca estréia como romancista, com O Caso Morel, 

que é um livro que desliza pelas divisões literárias, pode ser lido como romance 

policial, mas também como uma falsa trajetória memorialística, englobando crime 

e biografia. A trama policial serve de suporte ao estabelecimento de discussões e 

considerações sobre arte, sobre o papel do autor, sobre as relações interpessoais e 

sobre os crimes que delas nascem. A pergunta a ser feita não é a clássica: “quem 

matou?”, mas, como diz o crítico Fábio de Souza Andrade: “do que se trata?”. A 

construção do romance possibilita um entrelaçamento de vozes, através de uma 

escrita pontuada pela troca incessante dos focos narrativos. Um mesmo narrador 

soa como múltiplos e vozes várias se apropriam de um mesmo momento para 

decifrá-lo ou envolvê-lo em uma manta de incertezas. Como atesta, em resenha 

feita para o jornal Folha de S.Paulo, o crítico Fábio de Souza Andrade:  

 

O romance de estréia do autor de "A Grande Arte" funciona como uma porta 
pivotante, conduzindo-nos ora ao que nele há de construção literária, ironia e 
distanciamento, ora a um espelho fiel, reprodução brutalista da realidade que 
mora ao lado. São mundos que se contaminam e co-determinam, mas não se 
confundem. E se, às vezes, nos parecem o mesmo, é resultado de um 
emaranhamento voluntário, da mão de um narrador disposto a tumultuar os 
lugares de fato e ficção21. 
 
A ação se desenrola sob o ponto de vista de dois narradores principais, que 

também são autores, pois criam caminhos e estabelecem diretrizes particulares 

para a leitura e para o entendimento da investigação, que é o ponto central do 

romance. Ambos assumem para si a narração em alguns momentos e, em outros, 

uma voz em terceira pessoa toma as rédeas da condução da história. Um desses 

narradores é o ex-comissário Vilela, agora escritor, que se propõe a ler os 

manuscritos de Paul Morel, que está preso, acusado de assassinato. O outro 

narrador é Paulo Morais, que se vale de um pseudônimo artístico: Paul Morel. Ele 

é um conceituado fotógrafo e pintor, que anseia por ser escritor e para isso recorre 

a ajuda de Vilela, que passa a visitá-lo na cadeia. Morel busca uma linguagem 
                                                 
21 ANDRADE, 2003. 
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literária inovadora e marcante, para seu livro, pois não vislumbra como a literatura 

possa representar a realidade de uma maneira correta e funcional, inclusive o 

artista repete a frase: “a arte é uma tolice”, como se fosse um mantra durante todo 

o decorrer da narrativa. Essa inquietação do pintor se reflete na forma como ele 

conduz a trama nos momentos em que “assume” o controle da narrativa. Segunda 

professora Vera Lúcia Follain de Figueiredo: 

 
Em O Caso Morel, o personagem-autor se duplica nas figuras do criminoso e do 
escritor – e ambas desdobram a figura do autor “empírico”, que não precede o 
texto, não lhe é exterior, mas é fabricado por ele. Através do par Morel/Vilela, 
põe-se em fábula a posição fronteiriça do escritor, que lhe permitiria ocupar 
diferentes lugares sem se fixar em nenhum deles, deslizar, em sua ficção, através 
das diferentes divisões sociais. A própria inserção do artista na sociedade, situado 
entre o incluído e o excluído, entre o sagrado e o maldito, teria algo em comum 
com a de todos aqueles que estão, de uma forma ou de outra, numa posição 
marginal22. 
 

Morel “precisa” alcançar, segundo ele mesmo, uma linguagem inovadora-

marginal para que seu livro englobe vários aspectos, signos e estruturas de 

diferentes formas de manifestação artística, sendo o texto apenas um “suporte” 

para a veiculação de possibilidades múltiplas que só um artista como ele poderia 

corporificar. Inclusive esse artista, quando retratado no livro de Morel, 

capciosamente, é nomeado Paul Morel também. A professora Celia de Moraes 

Rego Pedrosa, em sua tese de mestrado sobre a obra de Fonseca, acrescenta:  

 

Em O Caso Morel, dentro da história há um personagem escritor que está 
escrevendo um livro com o mesmo título, e nele pondo em xeque a linguagem 
artística, propondo a busca de uma linguagem transparente ao real e, 
contraditoriamente, pondo à mostra os artifícios que usa para escrever. (...) É a 
própria linguagem que contém em si mesma as afirmações e suas próprias 
contestações. Faculta ela ao artista, que a contesta através dos recursos que ela 
mesma oferece, vê-la surgir, renovada, através da destruição23. 
 

Esse conceito de pensamento original, inovador, surge no romance em um 

diálogo entre Morel e uma garota antes de uma orgia. Rubem Fonseca cria um 

diálogo incomum, de certa forma, denso, profundo, mas que é “encenado” em 

situação e local banais e propícios a outros tipos de conversação. Duas pessoas 

que se preparam para ter uma relação sexual em um ambiente voltado à 

libidinagem, usualmente, não discorreriam sobre arte e possibilidades de leitura 

                                                 
22 FIGUEIREDO, 2003, p. 63. 
23 PEDROSA, 1977, p. 37. 
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do mundo como ocorre no livro. O estranhamento é uma das características 

marcantes do escritor mineiro. Vejamos: 

 
“Você é um exemplo típico da nossa cultura. Uma pessoa que teve todas as 
oportunidades na vida e chega na idade adulta sendo o quê?” 
“Não sei. Você me diz.” 
“Uma pessoa incapaz de um pensamento original, um único, apenas um.” 
“Isso é pura verdade”, eu disse. 
“Você pode ser médico, advogado, engenheiro, economista, arquiteto. Até 
mesmo dentista. Pode ser banqueiro ou padre ou jornalista. Mas não tem a menor 
capacidade de examinar ou entender coisas fundamentais como justiça, moral, 
beleza, amor, verdade.” 
“Você tem toda razão.” 
“Você está me gozando? Como é o seu nome?” 
“Não estou gozando nada. Meu nome é Paul Morel.” 
“O artista... Mas é cretino como os outros. Garanto que você vive com medo de 
perder a virilidade24.” 
 

Em O Caso Morel o desvendar do crime, a descoberta do assassino, tem 

certo grau de importância porque estabelece uma nova possibilidade de atuação 

para as personagens do livro e para as indagações e conceituações sobre arte e 

relacionamentos, mas não é o cerne principal, como é comum nos romances 

policiais. A marginalidade de Morel, artista bem-nascido e freqüentador das altas 

rodas da sociedade, e sua inquietação, em face dos desígnios/caminhos da arte, 

tomam para si o protagonismo da narrativa. As histórias paralelas “precisam” da 

presença de Morel, ele é o elemento catalisador e deflagrador de toda a ação 

pregressa e regressa, seja ela real ou elaborada pelo seu peculiar olhar que 

vislumbra aspectos muito próprios.   

A variedade de relatos, micro-narrativas e elucubrações tornam a coleta de 

pistas e informações, principalmente por parte de Vilela, improdutiva, como um 

procedimento esclarecedor quanto à figura do assassino, apesar de ser 

extremamente rica em conceitos e definições sobre a vanguarda artística e a 

maneira como esta deve ser encarada. Essa investigação incomum é um ponto 

determinante do livro, segundo crítico Fábio de Souza Andrade: 

 
Menos do que a elucidação do "caso Morel", a responsabilidade pelo assassinato 
que levou o pintor à prisão, o que dá vida ao romance é a alternância de vozes 
conduzindo à progressiva identificação de Vilela com o aprendiz de escritor. Os 
episódios confinam-se ao andar de cima, vaza pouco a voz do morro no dia-a-dia 
de Morel. Desencantado com a arte (é premiado com uma instalação de tubos de 
esgotos), busca uma salvação nos excessos: escatologia, obscenidade, sadismo e 

                                                 
24 Fonseca, 2000, p.73. 
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masoquismo permeiam os casos de Morel (uma jovem bem nascida com 
inclinação artística, uma prostituta, uma pintora primitiva e madames de plantão). 
Todos os corpos, a começar do seu, são corpos de delito, culpa e expiação25. 
 

Uma das preocupações de Rubem Fonseca é criar uma espécie de 

“romance-ensaio” sobre representação e apresentação da arte. A narrativa policial 

clássica com crime-detetive-investigação-solução-paz também é posta em questão 

assim como faz com outras formas de manifestação da arte durante todo o livro. A 

utilização de um pseudocriminoso (Morel) que parte em busca do verdadeiro 

assassino, que talvez seja ele mesmo, através da figura de Vilela, desconstrói a 

idéia de um detetive único. Vários são os mecanismos de apreensão dos fatos e 

várias são as vozes a travar contato com esses mecanismos (Vilela, Matos, Morel, 

o próprio leitor, que também está apto a participar dessa decifração) para 

compreender os fatos. A verdade, seja sobre o crime, seja sobre a arte, não 

precisa, verdadeiramente, ser alcançada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 ANDRADE, 2003. 
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2.5 
Feliz Ano Novo 

 

 

Outra questão fundamental na obra de Rubem Fonseca é sua preocupação 

com a liberdade, temática que parece ganhar realce durante os anos da década de 

1970, auge da repressão por parte do regime militar brasileiro. Em vários de seus 

livros, há sempre a figura do marginal, do indivíduo que não está adaptado ou que 

quer/precisa sair de um estado letárgico, por isso seus marginais tanto podem ser 

banqueiros, como prostitutas, operários, críticos de arte. Um emaranhado de vidas 

à margem procurando transgressão, buscando desfazer imobilizantes amarras 

sociais. O livro de contos, Feliz Ano Novo, publicado em 1975, parece ser um dos 

exemplos mais contundentes, pois logo após o lançamento foi recolhido 

justamente por retratar em suas histórias essas almas ímpares, desgarradas de um 

sistema protocolar, pregado pelos militares. A mesma marginalidade que 

“liberta”, acaba por confrontar diretamente com o modelo de sociedade imposto 

pela ditadura, que deveria apenas ser obedecido, nunca contestado. Em 

decorrência da temática violenta do livro, a censura, depois da venda, em tempo 

recorde, de 30 mil exemplares, recolheu a obra. O Departamento de Polícia 

Federal proibiu da venda do livro apresentando as palavras do ministro da justiça 

Armando Falcão como “justificativa” para a apreensão: “Li pouquíssima coisa, 

talvez uns seis palavrões, e isso bastou26.”. Há, na verdade, bem mais do que seis 

palavrões nesse livro que estabelece um novo paradigma para a literatura 

nacional, por confrontar, através de um tom jornalístico, a versão oficial dos fatos. 

Na “versão’ da realidade social brasileira apresentada no livro, personagens à 

margem assumem a narrativa, ganham voz e proferem seus palavrões, incertezas e 

(des)esperanças. Como ocorre no conto que dá nome à obra, que apresenta o 

seguinte diálogo: 

 
Pereba, você não tem dentes, é vesgo, preto e pobre, você acha que as madames 
vão dar pra você? Ô Pereba, o máximo que você pode fazer é tocar uma punheta. 
Fecha os olhos e manda brasa. 
Eu queria ser rico, sair da merda em que estava metido! Tanta gente rica e eu 
fudido. 
Zequinha entrou na sala, viu Pereba tocando punheta e disse, que é isso Pereba? 
Michou, michou, assim não é possível, disse Pereba. 

                                                 
26 Publicado em FONSECA, 1993, como apresentação do livro (Feliz Ano Novo).  
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Por que você não foi para o banheiro descascar sua bronha?, disse Zequinha. 
No banheiro tá um fedor danado, disse Pereba.  
Tô sem água. As mulheres aqui do conjunto não estão mais dando?, perguntou 
Zequinha.  
Ele tava homenageando uma loura bacana, de vestido de baile e cheia de jóias. 
Ela tava nua, disse Pereba. 
Já vi que vocês tão na merda, disse Zequinha. 
Ele tá querendo comer restos de Iemanjá, disse Pereba. 
Brincadeira, eu disse. Afinal, eu e Zequinha tínhamos assaltado um supermercado 
no Leblon, não tinha dado muita grana, mas passamos um tempão em São Paulo 
na boca do lixo, bebendo e comendo as mulheres. A gente se respeitava. 
Pra falar a verdade a maré também não tá boa pro meu lado, disse Zequinha. A 
barra tá pesada. Os homens não tão brincando, viu o que fizeram com o Bom 
Crioulo? Dezesseis tiros no quengo. Pegaram o Vevé e estrangularam. O 
Minhoca, porra! O Minhoca! crescemos juntos em Caxias, o cara era tão míope 
que não enxergava daqui até ali, e também era meio gago - pegaram ele e 
jogaram dentro do Guandu, todo arrebentado27. 
 

No trecho acima, percebemos a classe social e as condições de 

sobrevivência desses homens à margem da sociedade e de suas leis. Através das 

considerações deles mesmos e das que o autor disponibilizou ao desenvolver parte 

da narrativa em diálogos, dando voz a figuras que geralmente sofrem os efeitos de 

uma vida reles, sem ter possibilidade de refletir e, menos ainda, se expressar sobre 

suas condições, podemos vivenciar seus dissabores.  

Um livro ser censurado durante a ferrenha ditadura militar não causa 

estranheza, mas o conteúdo era tão forte, mostrava uma realidade social brasileira 

tão crua e brutal, que só foi liberado, por meio de uma liminar, em 1989, ou seja, 

anos depois do declarado fim do regime ditatorial e um ano depois do término da 

censura oficial. Não interessa(va) a governo algum a publicação de um livro tão 

exemplificador da vida de um povo tão (mal-) acostumado às agruras cotidianas. 

A publicação indignou o então senador, pelo Rio Grande do Norte, Dinarte Mariz:  

 
“suspender ‘Feliz Ano Novo’ foi pouco. Quem escreveu aquilo deveria estar na 
cadeia e quem lhe deu guarida também. Não consegui ler nem uma página. 
Bastaram meia dúzia de palavras. É uma coisa tão baixa que o público nem devia 
tomar conhecimento28”. 
 
A voz do Estado se sentia ameaçada, não pela literatura, mas pelo tom 

jornalístico do livro (um espelho literário refletindo o mundo de uma maneira real, 

sem subterfúgios ou eufemismos) e pela não-punição de nenhum daqueles 

marginais, que sempre terminavam conto após conto, impunes, livres, apesar de 

                                                 
27 FONSECA, 1993, p. 14. 
28 MARIZ apud FONSECA, 1993.  
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ainda miseráveis. Essa salvaguarda para subverter a ordem ia diretamente contra 

os interesses do Estado, cuja atitude repressora pode ser resumida no seguinte 

comentário do jornalista Zuenir Ventura: 

 
Feliz ano novo é, do ponto de vista temático, uma coletânea de faits divers da 
vida diária: mesquinhas ocorrências, histórias sem glória e sem heroísmo que nos 
jornais ganhariam um canto das páginas policiais. Pessoas deserdadas pela 
sociedade ou destruídas pelo cotidiano, aparentemente casos patológicos de 
desvio de comportamento. Aparentemente, pois na verdade o que inquieta no 
livro é que esse mundo marginal distante se vai aos poucos revelando como nosso 
próprio mundo, onde os desvios são cada vez mais a norma. 
Graças a isso, Rubem Fonseca consegue recolher os ingredientes que compõem o 
contexto do homem moderno - suas angústias e frustrações - e dar-lhes uma 
transcendência simbólica que não se encontra nos relatos naturalistas da 
imprensa, com toda sua precisão de detalhes e verossimilhança. Diariamente os 
jornais expõem ocorrências semelhantes à que informa, por exemplo, o primeiro 
conto, que dá título ao livro29. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 VENTURA. 1975,  p. 2. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0410448/CA



 40 
 

2.6 
O Cobrador 
 
 

As angústias e frustrações do homem moderno, tão bem retratadas por 

Rubem Fonseca, em Feliz Ano Novo, são o pólo condutor do livro posterior, O 

Cobrador, que é lançado em 1979. No livro os temas caros a Rubem Fonseca 

como as situações cotidianas, usualmente vividas na cidade grande (pólo gerador 

de violência, personagem e cenário de suas tramas), e busca pela utilização de 

uma linguagem não-convencional continuam presentes. A eles, o autor acrescenta 

sua capacidade, de mesmo mantendo certos “padrões” de escrita, de surpreender o 

leitor e fazer com que ele reflita sobre os temas que o escritor propõe.  

No conto que dá título ao livro, esse universo fonsequiano, vivido, mas 

nem sempre percebido por todos nós, apresenta um narrador-personagem, sem 

nome, que se autonomeia como “o cobrador”: “eu não pago mais nada, cansei de 

pagar!, gritei para ele, agora eu só cobro!”. Ele cobra da sociedade tudo de que se 

acha merecedor, mas que não possui e que lhe está sendo negado, como podemos 

perceber no seguinte trecho: 

 
A rua cheia de gente. Digo, dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, está 
todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, 
casa, automóvel, relógio, dentes, estão me devendo. Um cego pede esmolas 
sacudindo uma cuia de alumínio com moedas. Dou um pontapé na cuia dele, o 
barulhinho das moedas me irrita. Rua Marechal Floriano, casa de armas, 
farmácia, banco, china, retratista, Light, vacina, médico, Ducal, gente aos montes. 
De manhã não se consegue andar na direção da Central, a multidão vem rolando 
como uma enorme lagarta ocupando toda a calçada. (...) Tão me devendo colégio, 
namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da rua 
Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. 
Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha cólera está 
diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem eu sento na frente da 
televisão e em pouco tempo meu ódio volta30. 

 
A crítica social vem corporificada em um revolucionário, mas não no 

sentido tradicional do termo, pois a subversão, marca registrada na obra de Rubem 

Fonseca, também aqui está presente, mesmo quando trata de um tema como a 

revolução. Ele não é revolucionário no sentido primeiro do termo, não quer 

transformar a sociedade para que uma coletividade oprimida saia vitoriosa ou, 

pelo menos, dignificada. Toda a sensibilidade, sofrimento, angústia do 

personagem título são de ordem pessoal, suas relações com o resto da humanidade 
                                                 
30 FONSECA, 1979, p. 167. 
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são voltadas narcisicamente para seu projeto de recebimento do que lhe devem. O 

cobrador elimina figuras importantes e injustas, segundo seus próprios 

argumentos (pessoas que lhe devem e que não percebem a vida que levam, nem 

como vivem as pessoas miseráveis a sua volta, logo devem a esses desprovidos 

também), seu particular código de conduta não permite que mate quem nada 

possui, pessoas sofridas que, diferentemente dele, não conseguem gritar e se 

libertar dessa teia social, que nele produz ódio e nos outros causa conformismo. 

Isso é perceptível no fragmento abaixo: 

 
Tenho medo de você, ela acabou confessando. 
Essa fodida não me deve nada, pensei, mora com sacrifício num quarto e sala, os 
olhos dela já estão empapuçados de beber porcarias e ler a vida das grã-finas na 
revista Vogue. 
Quer que te mate?, perguntei enquanto bebíamos uísque ordinário. 
Quero que você me foda, ela riu ansiosa, na dúvida.  
Acabar com ela? Eu nunca havia esganado ninguém com as próprias mãos. Não 
tem muito estilo, nem drama, esganar-se alguém, parece briga de rua. Mesmo 
assim eu tinha vontade de esganar alguém, mas não uma infeliz daquelas. Para 
um zé-ninguém, só tiro na nuca?31 
 

Apesar de seguir um “código de ética”, a busca desse cobrador é pela 

satisfação, vejamos como esse estado de êxtase é retratado, inclusive com o 

protagonista percebendo a gratuidade de seus atos, sem um projeto para guiá-los, 

independentemente de juízos de valor, assemelhando-se assim a um ser irracional: 

 
Quando satisfaço meu ódio sou possuído por uma sensação de vitória, de euforia 
que me dá vontade de dançar – dou pequenos uivos, grunhidos, sons 
inarticulados, mais próximos da música que da poesia, e meus pés deslizam pelo 
chão, meu corpo se move num ritmo feito de gingas e saltos, como um selvagem, 
ou um macaco32. 

 

 O cobrador, com auxílio de Ana, sua namorada e parceira de crimes, 

escreve um manifesto para mudar o mundo, não quer mais “sair matando a esmo”, 

quer ser reconhecido como alguém capaz de engendrar na alma de seus pares, os 

desvalidos, esse espírito de modificação tão necessário. Na verdade, não sabia 

como canalizar seu ódio até perceber essa sua função. A percepção de que deveria 

ser ouvido pelos outros credores, como ele, sempre lhe ocorreu, mas agora sabe 

que seu manifesto precisa de reconhecimento, a morte deve ser um deflagrador de 

                                                 
31 FONSECA, 1979, p. 170. 
32 FONSECA, 1979, p. 176. 
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mudanças, nunca algo gratuito. Esse reconhecimento ele busca através de um 

projeto que permita trocar suas armas de ataque “pessoal”, por outras de amplo 

alcance e com poder para cobrar de mais pessoas de cada vez: 

 

Tenho uma missão. Sempre tive uma missão e não sabia. Agora sei. Ana me 
ajudou a ver. Sei que se todo fodido fizesse como eu o mundo seria melhor e mais 
justo. Ana me ensinou a usar explosivos e acho que já estou preparado para essa 
mudança de escala. Matar um por um é coisa mística e disso eu me libertei. No 
Baile de Natal mataremos convencionalmente os que pudermos. Será o meu 
último gesto romântico inconseqüente. Escolhemos para iniciar a nova fase os 
compristas nojentos de um supermercado da zona sul. Serão mortos por uma 
bomba de alto poder explosivo. Adeus, meu facão, adeus meu punhal, meu rifle, 
meu Colt Cobra, adeus minha Magnum, hoje será o último dia em que vocês 
serão usados. Beijo o meu facão. Explodirei as pessoas, adquirirei prestigio; não 
serei apenas o louco da Magnum33. 

 
Essa busca por mudanças no sistema também surge, no mesmo livro, no 

conto “Onze de Maio”, em que o protagonista se chama José, um professor de 

História aposentado, que vive em uma instituição, Lar Onze de Maio, (“com 

exceção dos internos, todos são jovens no Lar”), voltada para os cuidados de 

idosos, que habitam cubículos em que a TV (“deve haver, também, uma razão 

para isso”), fica ligada ininterruptamente. A estrutura funcional da instituição 

pode ser vista como metáfora de uma sociedade repressora, tema costumeiro em 

Rubem Fonseca.  

O Estado impõe suas leis e normas, respaldado por seus agentes que fazem 

com que sejam cumpridas e que estão aptos a punir quem interfere no 

funcionamento do sistema. Analogamente a essa estrutura, no conto, há um diretor 

que dita os preceitos a serem seguidos por todos, respaldado também por agentes 

da ordem, chamados Irmãos34, que zelam pelo funcionamento do “Lar” e punem 

os desvalidos senhores, que têm, por uma questão de sobrevivência, de acatar o 

estabelecido. Além da força de punição, o Lar se utiliza da televisão, que não deve 

ser desligada, como instrumento de alienação/submissão: “Vamos, vamos, veja a 

televisão, divirta-se, não fique aí imaginando coisas tristes, preocupando-se à toa”. 

Até mesmo a grave situação do país serve como desculpa para justificar a letargia 

imposta a todos no asilo, o conformismo funcionando como alicerce para manter a 

                                                 
33  FONSECA, 1979, p. 181. 
34 Uma provável referência ao “big brother”, apresentado por George Orwell, em seu livro 1984.  
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ordem vigente, pois não há mudança sem ação. O diretor da instituição apresenta 

seus argumentos a José: 

 
Sou forçado a lhe dizer que seu comportamento irregular está nos deixando 
preocupados (...) se quiséssemos manter todos os aposentados bem alimentados e 
felizes, através de custosos programas de medicina preventiva, de terapia 
ocupacional, de recreação e de lazer, todos os recursos do país seriam 
consumidos nessa tarefa. O senhor não sabe que o país atravessa uma crise 
econômica das mais graves em toda a sua história?35 

 

A rebelião surge por intermédio de José que agrega outros idosos a sua 

conspiração libertária. Tencionam mudar as condições em que vivem através da 

força, para isso arquitetam um motim, planejam fazer reféns, não agüentam mais a 

imobilidade a que estão submetidos. O velho professor de História e seus 

comparsas querem voltar a ter voz, representatividade, querem poder desligar a 

TV, comer o que quiserem, onde e quando quiserem. Eles são figuras em busca do 

controle das próprias vidas, criando uma revolução fadada ao fracasso porque 

necessita de um empenho que eles, no momento, não podem dar. A missão que 

lhes cabe é a de lançar um grito de liberdade e socorro e esperar que ele alcance 

repercussão e que isso derive em atitude. Um personagem professor de história 

parodicamente se coaduna ao pensamento do crítico Boris Schnaiderman: 

[Em O Cobrador] Em todas as histórias, aparecem reflexos evidentes da História. 
Por mais que isto lembre um espelho deformante, por mais que se sugira uma 
outra história por trás da que foi narrada, e o discurso misture o imaginado e o 
real, este não desaparece, não se dissolve no fluxo das palavras, apesar de toda a 
importância que elas assumem. O tratamento paródico parece destacá-las e 
recortá-las num quadro multiforme, que é reflexo e contraposição diversificada de 
outros quadros, tudo isto unificado habilmente num mundo ficcional rico, mas 
contido num pequeno livro36. 

 

Em O Cobrador, Rubem Fonseca desenvolve sua costumeira narrativa em 

primeira pessoa, voltada a temas como liberdade, violência e às relações citadinas, 

inerentes ao nosso tempo, em dez contos díspares, mas que concedem a 

possibilidade de um fio condutor a alinhavá-los, um questionamento a calçá-los: 

“como lidar com essas questões?”. Evidentemente, o autor não apresenta 

soluções, não quer direcionar a leitura, pelo contrário, busca parceria nessa 
                                                 
35 FONSECA, 1979, p. 146. 
36 SCHNAIDERMAN, 1980. 
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empreitada, não necessita de um leitor-ideal, apenas de um que seja atento. 

Fonseca se “aproveita” de sua técnica literária apurada, uma escrita repleta de 

citações, alusões e pistas falsas, para dar vida a textos que possibilitam uma 

reflexão sobre os supracitados temas, mas que quase sempre surgem camuflados, 

encobertos à primeira vista, ávidos por sua decifração.  
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