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V e r s o s   í n t i m o s 
 
 
Vês?! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão – esta pantera – 
Foi tua companheira inseparável! 
 
Acostuma-te à lama que te espera! 
O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 
 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro. 
A mão que afaga é a mesma que 
apedreja. 
 
Se a alguém causa inda pena a tua 
chaga, 
Apedreja esta mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 
 
[Augusto dos Anjos] 



 

 

 

R -E -S -U -M -O 

 

 

 

A ficção do escritor Rubem Fonseca, desde a sua estreia em 1963, com o livro 

de contos Os prisioneiros, vem despertando crescente interesse nos seus 

leitores e na crítica especializada. A tese de doutorado intitulada Por dentro da 

cidade – solidão e marginalidade em Rubem Fonseca se volta para a sua 

contística, tida por muitos como a expressão mais pungente da literatura do 

escritor. Escolhido um corpus de variados contos do autor, e ainda tendo por 

base ideias de estudiosos da narrativa literária, entre eles Antonio Candido 

(1980; 1987; 2006), Alfredo Bosi (1999; 2006) e ainda Walter Benjamin, 

(2000a; 2000b), a tese discute a literatura brasileira contemporânea, mais 

especificamente a ficção fonsequiana, que expõe de modo intenso a condição 

humana moderna nas grandes cidades: os nossos dramas, inquietudes, 

desejos e solidão.  
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trapeiro; marginalidade; solidão 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R -E -S -U -M -E -N 

 

 

 

La ficción del escritor Rubem Fonseca, desde su estreno en 1963 con el libro 

de cuentos Los prisioneros, ha atraído un creciente interés en sus lectores y en 

la crítica especializada. La tesis doctoral titulada Por dentro da cidade - solidão 

e marginalidade em Rubem Fonseca se vuelca hacia su cuentística, 

considerada por muchos como la expresión más conmovedora de la literatura 

del escritor. Elegido un corpus de variados cuentos del autor, y aún teniendo 

como base ideas de estudiosos de la narrativa literaria, como Antonio Cándido 

(1980, 1987, 2006), Alfredo Bosi (1999, 2006) e incluso Walter Benjamin 

(2000a, 2000b), la tesis discute la literatura contemporánea brasileña, 

específicamente la ficción fonsequiana que expone de modo intenso la 

condición humana moderna en las grandes ciudades: los dramas, angustias, 

deseos y la soledad. 

 
Palabras claves: literatura contemporánea, metrópoli moderna; flâneur, 
trapero, marginalidad, soledad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A -B -S -T -R -A -C -T 

 

 

 

The fictional work of the author Rubem Fonseca, since its debut in 1963, with 

the book of tales entitled Os Prisioneiros, it has been evoking a continuing 

interest in their readers and in the specialized criticism. The doctoral thesis 

entitled Por dentro da cidade – solidão e marginalidade em Rubem Fonseca 

turns itself to his tale, it is considered by many as the most pungent of the 

author’s literature. It is chosen a corpus of varied tales of the author, and still 

having as foundation the ideas from scholars of literary narratives, among them 

Antonio Candido (1980; 1987; 2006), Alfredo Bosi (1999; 2006) and still Walter 

Benjamin, (2000a; 2000b), the thesis discusses the contemporary Brazilian 

literature, more specifically the fonsequiana fiction, which exposes in an intense 

way the modern human condition in big cities: our dramas, inconstancies, 

desires and loneliness. 

 

Key-words: Contemporary literature; modern metropolis; flâneur; rag picker; 

villainy; outcast; loneliness 
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1: Considerações iniciais 

 

 

Diante de ti, ó Senhor, puseste as nossas iniquidades, e os 

nossos pecados secretos à luz do teu rosto. Toda a nossa 

vida vai passando na tua indignação, e acabam-se os nossos 

anos como um conto ligeiro. 

(Livro de Salmos, capítulo 90, versículos 8 e 9) (Grifo nosso) 

 

A análise estética precede questões de outra ordem. 

(Antonio Candido, em Literatura e sociedade, 1980) 

 

 

Começamos um contato mais aproximado com a obra do escritor Rubem 

Fonseca no ano de 1994. Nessa época, desenvolvemos a dissertação Livro de 

ocorrências – caminhos do amor e do ódio na obra de Rubem Fonseca, em que 

discutimos a ambivalência afetivo-emocional amor e ódio em personagens de alguns 

contos do autor.  

 Naquele momento, já percebíamos a importância e extensão da sua 

contística. E, desde então, nos propomos a continuar estudando os seus contos, 

investigá-los mais de perto, com olhar mais miúdo e demorado. E o que apenas 

intuíamos naquela época, temos acompanhado a sua confirmação nos anos 

seguintes.  

 Rubem Fonseca é artista de múltiplo talento: romancista, contista, roteirista de 

cinema, e ultimamente tem investido no gênero crônica, lançando no mercado um 

livro, até então o único, intitulado ironicamente (ou sugestivamente?) de O romance 

morreu (2007). Homem do seu tempo, urbano e inquieto, é também mais um que 

tem se entregado à prática moderna do escritor blogueiro. Mantém endereço ativo 

na internet, HTTP://literal.terra.com.br/rubem_fonseca, colaborando pessoalmente 

http://literal.terra.com.br/rubem_fonseca
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com crônicas, dados de sua bibliografia, curiosidades, informações variadas, 

pesquisas atualizadas (nem sempre corretas) com títulos e outros dados de 

dissertações e teses sobre a sua obra, entre outros. 

 Fonseca é ainda o primeiro escritor brasileiro a publicar no kindle, sistema 

mais avançado de leitura eletrônica de livros. O seu último livro, o romance O 

seminarista (2010), além de vir a público por meio convencional, também chega às 

mãos do leitor nesse modelo alternativo. Ainda que o autor se mostre antenado com 

as inovações tecnológicas do seu tempo, e também preocupado em interagir com 

críticos e leitores – outra tendência moderna, não deixa de emitir opinião na sua 

página na internet, sobre a sua experiência com o livro digital: 

 

Respondam: há coisa melhor do que ler em um livro? Além disso, ele 
pode ser lido em qualquer lugar. Digam um lugar em que um livro 
não pode ser lido? Você pode ler os jornais na internet, no entanto 
todo mundo prefere ler as notícias no jornal de papel. Por que será? 
Vício? Conforto? Sabedoria? O significado da palavra inglesa kindler 
é “arder”, “acender”, “incendiar”. Querem saber de uma coisa, aqui 
entre nós? Esse kindler me parece fogo de palha (grifos do autor). 

 

Escritor de comprovado talento, ainda produtivo nos seus mais de 80 anos, é 

romancista já com vários títulos, todos eles recebidos com aplausos por seus muitos 

leitores. No entanto, é como contista que o autor tem sido imbatível. Com os seus 

contos contemporâneos, quase todos eles ambientados no Rio de Janeiro, e 

versando sobre as inquietações várias da metrópole, tem conquistado cada vez mais 

leitores e a crítica especializada. 

 Rubem Fonseca estreia em 1963, exatamente com um livro de contos, Os 

prisioneiros. Os contos do autor estão recheados de seres marginais, 

invariavelmente relacionados a alguma motivação suspeitosa, alheios à ordem e ao 

controle do sistema social burguês. São protagonistas que desafiam o código moral 

da nossa sociedade, sejam eles pobres ou ricos, homens ou mulheres. Não há 

nessa literatura seres ingênuos, desprovidos de alguma malícia, e mesmo de 

intenções propositadamente ameaçadoras. Mocinhos e mocinhas, heróis e heroínas, 

no sentido tradicionalmente romanesco desses termos, inexistem na ficção de 

Fonseca. Desfilam por seus contos gente dissimulada, embrutecida, prostituída, 
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violenta, hipócrita, sexualmente pervertida. Gente criminosa, como nos indica Michel 

Foucault: 

 

Afinal de contas, o que é um criminoso? Um criminoso é aquele que 

rompe o pacto, que rompe o pacto de vez em quando, quando precisa 

ou tem vontade, quando seu interesse manda, quando num momento 

de violência ou de cegueira ele faz prevalecer a razão do seu 

interesse, a despeito do cálculo mais elementar da razão. Déspota 

transitório, déspota relâmpago, déspota por cegueira, por fantasia, por 

furor, pouco importa (FOUCAULT, 2002, p. 117). 

  

Seres que rompem o pacto com o outro, com o seu semelhante, com a 

sociedade e consigo mesmo, com a sua própria razão, infestam a contística 

fonsequiana. Déspotas de ocasião. Numa literatura de herança realista, cujo volume 

de motivações purulentas parece ser inesgotável, de longo fôlego, surpreendendo 

até mesmo a fortuna crítica do escritor, é comum o leitor se deparar com ladrões, 

estupradores, psicopatas, homicidas, seres demasiadamente violentos, prostituídos, 

mentirosos, pervertidos, numa lista interminável de condutas socialmente 

marginalizadas. 

Esta é uma tese que tem por objeto de estudo e motivação principal o conto 

literário brasileiro. Mais especificamente, o conto contemporâneo do escritor Rubem 

Fonseca. Em suas histórias, tentamos investigar representações da cidade moderna 

com os seus muitos conflitos e inquietações, à luz da teoria benjaminiana1. Esta, por 

sua vez, inspirada na poética de Baudelaire. 

  Tentamos construir uma tese de literatura em que à literatura não fosse 

reservada apenas a condição de exemplo, mera citação, ilustração, ou rápida 

referência. Evidentemente, não esquecemos a teoria, não ignoramos a sua 

importância e contribuição. Apenas destinamos a ela o papel de complementação, 

de suporte, quiçá de elucidação daquilo que, por sua vez, já está sinalizado no texto 

                                                           
1
 O termo moderno (e seus equivalentes) apresentam-se apoiados em interpretação livre do autor da tese 

sobre o chamado período urbano-industrial, ou ainda pós-industrial, apontado principalmente por Walter 

Benjamin (2000a), e que tem a cidade grande, a metrópole, como símbolo de desenvolvimento urbano e 

metáfora maior do sentimento de modernidade.  
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literário. Ao dizer, há pouco, que nos valeremos do pensamento de Benjamin sobre 

a obra do poeta Baudelaire, principalmente de algumas imagens suas sobre a 

metrópole moderna, não queremos afirmar, evidentemente, que desprezaremos 

outros contributos teóricos. 

 A tese se encontra dividida em três capítulos, todos eles com as suas 

subdivisões. Ao primeiro deles, capítulo principal da nossa pesquisa, intitulamos 

Histórias da cidade – a cena urbana em permanente desassossego. Subdividimos 

este capítulo introdutório em cinco tópicos. Nele, destacamos a cidade, a metrópole 

moderna, contemporânea, como o cenário preferido do escritor Rubem Fonseca. À 

primeira subdivisão, denominamos de A narrativa da cidade e a cidade da narrativa. 

Dois contos fonsequianos, “Intestino grosso” (CR, 1994, p. 460-469) e “Meu avô” 

(Pequenas criaturas, 2002, p. 112-123) ilustram esta parte. 

 Partindo da opinião de Antonio Candido (1987), de que a literatura brasileira 

tem uma vocação urbana, isto é, de que desde os seus primórdios ela estaria, na 

verdade, voltada para o bulício da cidade, desenvolvemos este tópico da tese. 

Rubem Fonseca expõe a metrópole moderna, em sua literatura, sem qualquer 

reserva. Deslinda todos os seus mistérios, desnuda as suas entranhas para o leitor 

contemporâneo. Diante do leitor a cidade desencantada, traída em seus propósitos 

burgueses, vilipendiada, totalmente maltratada e destruída.  

E o mais curioso é que qualquer cidade, ou ainda megacidade, não serve 

para os propósitos da ficção do escritor. Na literatura fonsequiana, há uma única 

metrópole na quase totalidade dos seus textos, sejam eles contos ou romances: a 

cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense é, assim, e ao mesmo tempo, a maior 

motivação e personagem da escritura de Fonseca: razão da sua narrativa, e a 

própria narrativa em si mesma. Cremos que essa predileção pelo Rio não é gratuita, 

muito pelo contrário. Há fortes razões para tal escolha, oportunamente apontadas na 

tese.  

 Os contos “Intestino grosso” e “Meu avô”, no nosso modo de ver, bem 

ilustram esta tomada de posição da literatura do escritor. A primeira narrativa integra 

o livro Feliz ano novo, coletânea de contos publicada inicialmente em 1975. A 

segunda, “Meu avô”, já é publicação mais recente, de 2002, quase três décadas 

após. 
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 O item seguinte está nomeado como Breve parada no centro do Rio de 

Janeiro. Adentramos um pouco mais a cidade fonsequiana, a sua área central, 

marca maior da sua identidade urbana. Para isso, apoiamo-nos fundamentalmente 

no conceito de formalização, ou redução estrutural, exposto e discutido por Antonio 

Candido no seu já clássico texto Dialética da malandragem (In: CANDIDO, 2010). 

 À segunda divisão do capítulo, intitulamos de Deambulações marginais pela 

metrópole carioca. Aqui, uma atenção ainda maior, mais pormenorizada à cidade, ao 

seu surgimento, expansão e, finalmente, definição como exemplo da modernidade. 

Grosso modo, neste item apropriamo-nos de algumas categorias benjaminianas 

(2000a), como o flâneur e o trapeiro, e de outras correlatas, todas elas inspiradas na 

poesia de Baudelaire. Para Benjamin, Baudelaire é o poeta da modernidade, artista 

que consegue engendrar em sua lírica as inquietações do período urbano-industrial 

– como o aparecimento e avanço das grandes cidades. 

 Entendemos ser o flâneur, nesse universo, a principal categoria benjaminiana, 

por sua capacidade de observação e vigilância permanentes da cena urbana. 

Limitamo-nos na tese ao que entendemos ser a sua característica essencial, e talvez 

a mais apregoada: a de um ser inquieto, diligente, atento observador das multidões 

e dos grandes centros urbanos. 

 Uma outra figura que aparece com força na poesia baudelairiana, e bastante 

aproveitada no nosso texto, é a imagem do trapeiro. O trapeiro, para Baudelaire, 

representa o trabalhador humilde, braçal, geralmente ignorado pela sociedade. Em 

sentido literal, um recolhedor de trapos. Alegoricamente, o trapeiro é o poeta que 

escolhe como material do seu texto os dejetos sociais, os detritos, o que foi 

renegado, o lixo, aquilo que a cidade abandonou. Walter Benjamin, contagiado pela 

força estética dessa imagem baudelairiana, afirma que “os poetas encontram no lixo 

da sociedade, nas ruas e no próprio lixo, o seu assunto heróico” (BENJAMIN, 2000a, 

p. 78). 

 Sérgio Paulo Rouanet, balizado intérprete dos estudos benjaminianos, chega 

a declarar que “Baudelaire condensou numa só essas duas figuras” (ROUANET, 

1993, p; 46), referindo-se ao flâneur e ao trapeiro, tal é a proximidade e semelhança 

entre essas duas imagens. Ficamos com a impressão de que a confusão do poeta 

francês é proposital. Ou seja: que as imagens do flâneur e do trapeiro se 
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complementam, sendo mesmo impossível distingui-las, separá-las, como sugere 

Rouanet. 

O fascínio pela metrópole, no caso, pela cidade do Rio de Janeiro, é algo 

explícito, público, confessado pelo próprio Fonseca, como podemos conferir nestes 

fragmentos da crônica “José – uma história em cinco capítulos”:  

 

1. No início dos seus dias no Rio, José continuava lendo de tudo, o 

que aparecia, de preferência os folhetins que sua tia Natália lhe 

„emprestava logo que publicados. Mas agora a leitura encontrara uma 

rival, a cidade, e José parava de ler a fim de perambular pelas ruas do 

centro, quando conseguia escapar da vigilância da mãe. E as 

imagens, sons e cheiros daquela cidade chamada São Sebastião do 

Rio de Janeiro o despertaram para uma outra realidade e o fizeram 

descobrir um novo e atraente mundo, deram-lhe uma nova vida (In: O 

romance morreu, 2007, p. 176 e 177). 

 

2. A maior de todas as criações do ser humano é a cidade. É no centro 

delas que o seu passado pode ser sentido e o seu futuro concebido 

(Idem, p. 182) (grifos nossos). 

  

 Os dois fragmentos destacados nos parecem por demais ilustrativos da opção 

do escritor em fazer uma literatura que tem por motivação principal a cidade. No 

segundo fragmento, no entanto, o recurso da ambiguidade oferece ao leitor uma 

declaração minimamente extraordinária. O pronome possessivo seu, que antecede 

imediatamente os substantivos passado e futuro, a que(m) se refere(m)? À cidade, 

ou ao leitor, que na condição de urbano, também é habitante da cidade? Ou a 

declaração seria, propositadamente, dirigida aos dois? Valendo-nos de outra 

ambiguidade, a questão é mesmo central; ou seja, ela passa invariavelmente pelo 

centro das cidades, da sua existência e permanência, e também pelo centro da vida 

dos homens, citadinos ou não.   

 Para ilustrar esta parte da pesquisa, elegemos um conto-símbolo de toda a 

contística fonsequiana: ”A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” (CR, 1994, p. 

593-627). Como o próprio título da narrativa já antecipa, o conto, mais uma vez, 

apresenta – e descreve minuciosamente – a cidade do Rio de Janeiro. E mais: 
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sugere uma postura deambulante pelas ruas da cidade, definindo antecipadamente 

esta atividade como arte.  

 É oportuno destacar que a cidade, o seu espaço de convívio, as suas 

delimitações, características topográficas, imagens ou circunscrições, podem ser 

ainda referências subjetivas, marcas identitárias, espaçamentos simbólicos. 

Apropriando-nos desses conceitos, valemo-nos também de alguns princípios 

teóricos de Deleuze e Guattari (1992; 1996; 1997) e Guattari e Rolnik (1986). Assim, 

noções de território, desterritorialização, reterritorialização e linha de fuga também 

complementam o referencial teórico da tese. 

 No item seguinte do capítulo, a que intitulamos Augusto e Vilela – dois 

observadores da cena urbana, apoiamo-nos principalmente na leitura do conto “A 

coleira do cão” CR, 194, p. 200-234). 

 A intenção é a de continuar enxergando a metrópole, a cidade do Rio de 

Janeiro com os seus muitos problemas, seguindo de perto o olhar perscrutador do 

flâneur benjaminiano. Dizendo de outro modo, a tese também permite ao seu autor o 

exercício da sua própria flânerie. Neste item do capítulo, introduzimos um outro 

conceito de Benjamin (Op. cit.), uma vez mais inspirado na obra de Baudelaire – a 

figura do basbaque. O teórico defende a ideia de que, diferentemente do flâneur, 

inquieto observador da cidade, e do transeunte, figura que apenas transita, perde-se 

na multidão, o basbaque se encanta, se envolve; ele se deslumbra com as 

novidades da cidade grande. 

 Defendemos a ideia de que o delegado Vilela, numa primeira leitura, 

protagonista de “A coleira do cão”, comporta-se na primeira fase do conto como um 

basbaque. Ao final da narrativa, Vilela passaria à condição de flâneur, ainda que 

tardiamente. O conto, à semelhança de “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro”, é escrito em terceira pessoa e narra as caminhadas do delegado Vilela em 

combate ao crime nas ruas e morros cariocas.  

 Os contos estudados, seus protagonistas, seus narradores, suas motivações, 

enfim, podem também proporcionar ao leitor sentidos divergentes, interpretações 

diferentes. Pensando assim, desenvolvemos um outro tópico, que intitulamos Dois 

contos, duas histórias urbanas e outros dizeres. Tentamos, assim, investigar com 
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mais cuidado o dizer do texto, a sua estrutura discursiva, valendo-nos de 

contribuições teóricas da chamada Análise do discurso, de matriz francesa.  

 A violência descomunal que invade o cotidiano da cidade grande é, de fato, o 

grande tema da obra de Rubem Fonseca. Seja ela, a violência, física, social, ou 

comportamental. Tentando apresentar uma amostra, digamos, mais clássica, mais 

presente na fortuna crítica do autor, organizamos o segundo capítulo da tese, que 

intitulamos Literatura brutal, feroz, ultrarrealista, inspirado principalmente em 

definições de Antonio Candido (1987) e Alfredo Bosi (1999). Candido afirma que a 

literatura de Rubem Fonseca é de herança realista, atingindo estágios de 

ultrarrealismo, tal é o seu grau de ferocidade, muitas vezes. Bosi comunga da 

mesma opinião do seu colega, definindo a ficção fonsequiana como brutalista. 

 Realmente, Rubem Fonseca costuma carregar nas tintas, revelando para o 

leitor um mundo envilecido, em que há uma permanente inversão dos valores 

burgueses. Para isso, o autor faz uso, sem medida, das mais diversas formas de 

violência nos seus contos. Na narrativa de Fonseca, a brutalidade que se vê é algo 

assustador, que foge à razoável compreensão – um caos imensurável. 

 No universo urbano, como sabemos, ricos e pobres costumam assumir 

posições muito definidas; historicamente têm ocupado lados opostos. E a obra de 

Fonseca parece apontar duas consequencias imediatas para esse clima de tensão 

social: o caminho da agressão física, da violência corporal para aquele que se sente 

oprimido, e o caminho das conveniências, do logro, da hipocrisia social para aquele 

que oprime. 

 Isto é, o autor não se esquece de que, além da violência física dos muitos 

miseráveis – a que geralmente mais se nota -, há também uma outra, de proporção 

bem maior, ainda que muitas vezes mascarada, despercebida, operada quase 

sempre por aqueles que exercem alguma forma de mando: a violência do gesto 

mesquinho, das negociatas, do engodo, das mais diversas formas de hipocrisia em 

sociedade. Com este raciocínio, subdividimos o capítulo em três tópicos: Golpeando 

a cabeça e o estômago do leitor, em que enfatizamos a violência física, não 

menosprezando outros desdobramentos do tema, Mundo de conveniências, cenário 

de exterioridades, em que destacamos, digamos, a violência moral, ou social e, 

finalmente, Anos 70 – quando a ficção diz mais, em que priorizamos o contexto 
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histórico e cultural dos anos 70. Como sabemos, trata-se de época determinante 

para a nossa história. Discuti-la, ainda que muito brevemente, pode nos ajudar a 

compreender melhor a obra fonsequiana, lançada nesse período. 

 Aproveitamos para registrar aqui que a maioria dos contos analisados faz 

parte da coletânea Contos reunidos (1994), até então a maior dedicada à obra de 

Rubem Fonseca, organizada por Bóris Schnaiderman. Tentando imprimir uma maior 

agilidade ao nosso texto, quando da citação de contos dessa coletânea utilizaremos 

a forma abreviada CR, imediatamente acompanhada do ano da publicação e 

página(s) referendada(s). Tratando-se de algum outro conto do autor, não presente 

na coletânea, faremos uso do modelo convencional de citação: título do livro, ano da 

publicação e página(s) devida(s). 

 Para ilustrar o primeiro item do capítulo mencionado, escolhemos os contos 

“Feliz ano novo” (CR, 1994, p. 365-371), “O cobrador” (CR, 1994, p. 491-504) e 

“Laurinha” (Ela e outras mulheres, 2006, p. 90-96). Os dois primeiros são narrativas 

clássicas de Fonseca. Expõem com prodigalidade variados motivos que bem 

justificam termos como realismo feroz, ferocidade, ultrarrealismo, brutalismo e outros 

semelhantes relacionados à prosa do autor.  

 O conto “Laurinha” aparece bem depois, em 2006, em livro em que todas as 

suas histórias são dedicadas às mulheres. O grau de extremada violência física que 

aparece em “Laurinha”, remete imediatamente o leitor para imagens de “Feliz ano 

novo”, “O cobrador” e outras narrativas semelhantes de Fonseca. E ainda: essas 

imagens devem confirmar para o leitor uma extensa variabilidade de tons, multiforme 

aparição do tema violência na ficção do escritor. Trata-se, pois, de fôlego longo, 

profundo, incansável. Cremos ser oportuno observar as palavras de Deonísio da 

Silva sobre a contística fonsequiana, e que seguindo este pensamento, não diferem 

de outras declarações da fortuna crítica do autor: 

 

Repetem-se os temas, repetem-se os personagens, repetem-se certos 

enredos, mas o que não se repete de modo algum é a forma com que 

são narrados. Certamente a literatura se realiza muito mais 

especificamente como um artefato literário no modo escolhido e 

construído pelo escritor para fazer sua narração. [...] Será este, 
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certamente, o fascínio fundamental da prosa de Rubem Fonseca 

(SILVA, 1996, p. 56 e 57). 

 

Para o segundo tópico do capítulo, selecionamos os contos “Corações 

solitários” (CR, 1994, p. 372-385), “Artes e ofícios” (O buraco na parede, 1995, p. 86-

98) e “Hildete” (Pequenas criaturas, 2002, p. 78-88). Esta segunda amostra de 

contos nos apresenta um Rubem Fonseca um tanto diferente: leve, engraçado, 

irônico. Algum leitor iniciante ou desatento poderá equivocar-se em sua 

interpretação precipitada desses textos de Fonseca. Na verdade, como 

destacaremos, trata-se de outra forma de violência na ficção do autor: o registro da 

trapaça, da mentira, do egoísmo, da intenção deliberada de levar-se a melhor diante 

do outro. Estas narrativas nos apresentam personagens interesseiras, dissimuladas, 

flagrantemente desonestas e individualistas. 

Para a terceira secção do capítulo, priorizamos referendar três contos, “Feliz 

ano novo”, “Corações solitários” e “O cobrador”, todos eles publicados na polêmica e 

conturbada época de 70. 

 Demos o título de Vasta solidão e pensamentos imperfeitos ao terceiro e 

último capítulo da tese. Neste capítulo, intentamos discutir o tema solidão, ainda que 

saibamos das muitas implicações de tal escolha, como a de ser um tema por demais 

complexo e objeto de estudo de diferentes ciências. À primeira subdivisão do 

capítulo, intitulamos Histórias de amor de pequenas criaturas. 

 Não nos escapa a certeza de que o sentimento de solidão é conteúdo e 

motivação da literatura universal, desde tempos ignotos. Valendo-nos de posição já 

clássica de Antonio Candido (1980; 1987), aqui e em outros pontos da tese, o que 

queremos é verificar como um dado, a princípio social, externo, se transforma em 

dado interno da obra de ficção, isto é, material próprio da tessitura do texto estético. 

É preciso salientar que para Candido o social é forma, e forma organizada 

historicamente. O texto literário, por conseguinte, apesar de suas especificidades, 

não estaria imune a interferências e sugestões do meio social. Cabe à crítica 

literária, portanto, reconhecer na própria trama do texto de ficção elementos sociais 

incorporados à substância desse texto.  
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 Baseando-nos neste princípio teórico, observamos que temas como violência 

física, violência moral, solidão e sexualidade se transformam em matéria poética no 

texto fonsequiano. E, por isso mesmo, são assuntos estudados nesta tese. Ademais, 

todos eles são, a priori, temas citadinos, temáticas que se proliferam e se agigantam 

na geografia das grandes cidades. São lixos sociais, às vezes escondidos, 

submersos, que a sensibilidade e a mão trapeira do poeta Fonseca trazem à tona, 

configurando-se conteúdo fundamental da sua obra. 

 Em Rubem Fonseca, percebemos que o estado de solidão, por exemplo, 

muito presente na contística do autor, está diretamente relacionado a expressões de 

sexualidade. 

 Na ficção urbana e contemporânea de Fonseca, são comuns os passeios 

noturnos, as perambulações por bares e boates, encontros e desencontros nas 

madrugadas da metrópole. Todas as intenções, investidas, ou contrariamente, 

recusas e desaprovações, cheiram muito a sexo. O sexo desviante, ou pervertido, 

na concepção de Freud (1980), é sempre uma forma de arrostar a solidão, as 

injunções morais do poder estabelecido. Freud irá classificar como pervertida 

qualquer expressão de sexualidade desaprovada pela chamada civilização, ou seja, 

não dirigida à reprodução. Na ficção fonsequiana, são recorrentes cenas de 

masturbação, sexo oral, sexo anal, prostituição, sexo com bonecas infláveis etc.. 

 Isto é: considerando que as questões sexuais muitas vezes se apresentam 

mais reservadas, mais resguardadas socialmente, podemos afirmar que sob o lixo 

social aparente, há ainda mais lixo. E isto o poeta-trapeiro não pode ignorar. Em “A 

matéria do sonho” (CR, 1999, p. 325-331), conto escolhido para análise na primeira 

divisão do capítulo, temos uma narrativa repleta de indivíduos solitários. Todas as 

personagens são marcadas por alguma forma de sexualidade pervertida, ilegítima, 

segundo padrões morais da nossa sociedade.    

 A propósito, alguns dos títulos ou subtítulos da tese são reproduções de 

títulos de alguns textos de Rubem Fonseca, ou o resultado de emendas, junções 

propositais desses títulos. 

 Finalmente, acrescentamos uma outra divisão a este capítulo final da tese, 

que intitulamos Pós-escrito - Escuridão e lucidez. Nesta parte, não somente 
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tentamos reforçar as ideias expostas na subdivisão anterior, como também articular, 

evidenciar, uma vez mais, os princípios teóricos gerais da tese. Dimensionar, nestes, 

potencialidades estéticas das escolhas literárias de Rubem Fonseca. 

 E por esta razão mesma, endossamos em nossas últimas Considerações, 

que complementamos como (não) finais, alguns princípios ou motivos de escolha do 

autor, visíveis em sua contística, que apontamos ao longo da tese. Assim, a 

confirmação de uma literatura urbana, moderna e contemporânea. Uma narrativa 

feroz, ultrarrealista e brutal, como sugerem Candido e Bosi, respectivamente. Uma 

literatura da cidade, da metrópole violenta, mesquinha e deteriorada, por saber que 

ali, seguindo as trilhas do néon, dos motores, dos morros, das esquinas promíscuas, 

dos indivíduos solitários e corruptos, ela será muito mais autêntica, muito mais 

intensa e verdadeira.  
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2: Histórias da cidade – a cena urbana em permanente desassossego 

 

2.1 A narrativa da cidade e a cidade da narrativa 

  

 

Prosa é isso mesmo, o melhor ficcionista não passa de 

um ventríloquo. 

(Fala do protagonista masculino do conto “O bordado”, de 

Rubem Fonseca) 

  

Se a arte reflete a realidade, é fato que a reflete com 
muita antecedência. E não há antecipação – ou 
vaticínio – que não contribua de algum modo a 
provocar o que anunciou. 

(Umberto Eco, em Obra aberta, 2001) 

 

  

Estudiosos da literatura brasileira costumam concordar que o conto dos anos 

mais recentes é o que há de melhor na nossa literatura. Diversos nomes desses 

estudiosos poderiam ser citados aqui, como comprovação do que estamos 

afirmando. No entanto, cremos que dois deles são suficientes. Antonio Candido nos 

assegura: ”segundo opinião bastante difundida, o conto representa o melhor da 

ficção brasileira mais recente” (CANDIDO, 1987, p. 210). E o “recente” de Candido, 

em texto sobre a narrativa contemporânea no Brasil, refere-se aos anos 60 e 70, 

exatamente o período em que Rubem Fonseca estreia e se consolida como escritor. 

E, bem a propósito, na página seguinte, Candido define Fonseca como “grande 

mestre do conto” (Idem, p. 211). 

 O segundo nome é Alfredo Bosi. Ele consegue ser ainda mais específico ao 

defender a chamada narrativa curta. A esta, não poupa créditos e elogios no seu 

famoso artigo “Situação e formas do conto brasileiro contemporâneo”. Dimensiona 

(ou redimensiona) a linguagem do conto, estilos, estrutura, a sua realidade 
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compositória. Já na introdução do seu texto, deparamo-nos com as seguintes 

palavras do crítico:  

 

O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto 

entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as 

seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente 

variedade. Ora é o quase-documento folclórico, ora a quase-crônica da 

vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-

poema do imaginário às soltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa 

votada às festas da linguagem. [...] Na verdade, se comparada à 

novela e ao romance, a narrativa curta condensa e potencia no seu 

espaço todas as possibilidades da ficção (BOSI, 2006, p. 7). 

 

As cidades têm despertado permanente fascínio nos seres humanos, os seus 

teimosos habitantes. Nelas a vida se ameniza, se simplifica; nelas a vida se torna 

mais tensa, ainda mais complexa. O viver em grupo, definido e vinculado a 

determinado território geográfico, tem ligações imediatas com os dois maiores 

extremos da própria condição humana: a vida e a morte. 

 A cidade, a cena urbana em permanente formação, com suas muitas intrigas, 

há muito vem alimentando a sociologia, a economia, a política, a história e diversas 

outras áreas das inquietudes humanas. Não tem sido diferente com a literatura. A 

cidade tem sido, histórica e universalmente, tema e personagem da literatura. Em 

sua trajetória de representação do humano, a obra de ficção tem lançado um olhar 

vigoroso sobre a cidade e sua gente; muito tem dito sobre a vida que se constrói nos 

centros urbanos.  

 Quanto à literatura brasileira, a crítica já lhe tem, por razões várias, atribuído 

diversos nomes, como indianista, bucólica, regionalista, pitoresca, intimista e tantos 

outros. No entanto, a denominação literatura urbana lhe cai, historicamente, muito 

melhor. Pelo menos, esta é a opinião de Antonio Candido: 

 

Antes mesmo do indianismo e do regionalismo, a ficção brasileira, 

desde os anos de 1840, se orientou para outra vertente de 

identificação nacional através da literatura: a descrição da vida nas 

cidades grandes, sobretudo o Rio de Janeiro e áreas de influência, o 
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que sobrepunha à diversidade do pitoresco regional uma visão 

unificadora. [...] Na ficção brasileira o regional, o pitoresco campestre, 

o peculiar que destaca e isola, nunca foi elemento central e decisivo; 

desde cedo houve nela uma certa opção estética pelas formas 

urbanas, universalizantes, que ressaltam o vínculo com os problemas 

supra-regionais e supranacionais (CANDIDO, 1987, p. 203). 

  

Vê-se nitidamente, pelas palavras de Candido, que a literatura brasileira tem, 

na verdade, uma identidade urbana, ainda que em sua história tenha experimentado, 

aqui e acolá, algumas formas que a distanciaram desse foco. Trata-se, pois, de uma 

literatura que tem, essencialmente, se alimentado da cidade e se voltado para ela. 

Isto é, tem recebido inspiração direta dos temas, seres, cenários e linguagem da 

cidade. E tem também contribuído, em suas páginas, para a formação do imaginário 

do leitor sobre a cena urbana. 

 A cidade do Rio de Janeiro, certamente por sua condição topográfica, 

histórica e política, por sua importância para a memória do nosso país, tem sido a 

cidade-símbolo da nossa literatura; o seu melhor enredo e sua maior personagem. 

 Obviamente, a Rio de Janeiro que aparece, por exemplo, na literatura de José 

de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, e até mesmo um pouco mais tarde em 

obras de Lima Barreto ou Machado de Assis, é bem diferente da que hoje se vê nas 

páginas explosivas da literatura contemporânea de Rubem Fonseca. Alencar, 

Macedo ou Machado, devidamente resguardados a época, a inteligência ficcional e 

o estilo de cada um desses escritores, acompanharam e representaram em sua obra 

a cena urbana carioca em seus primórdios de formação; mais tarde, em estados de 

projeção e perspectivas de futuro. Ainda que não se tenham furtado a registrar 

conflitos de sua época e até mesmo antever diversos outros, presentes nestes dias 

hodiernos. 

 Com Rubem Fonseca é bem diferente. O leitor tem diante de si uma 

megacidade, uma metrópole contemporânea, decadente, pútrida e terrivelmente 

ameaçadora. Um lugar sujo, que inspira de modo contínuo o medo, a insegurança, 

um aflitivo desassossego. A literatura do escritor, que é de natureza urbana e 

praticamente toda ela ambientada no Rio de Janeiro, faz dessa cidade a sua maior - 

e quase que total – fonte de inspiração, extraindo do cenário carioca todos os seus 
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temas e motivos. Em Rubem Fonseca, parece-nos que de modo mais intenso e 

assustador, a cidade do Rio de Janeiro se faz fonte e texto da narrativa brasileira. 

 A ficção de Fonseca apresenta a cidade grande, a metrópole, como um 

malogro, um projeto de modernidade que não deu certo, que ruiu. Nessa ficção, 

diriam Deleuze e Guattari (1986; 1992; 1997), a urbe se desterritorializa; ela se 

desmorona e se desconstrói como projeto de progresso e desenvolvimento 

humanos. Promessas de modernidade pós-industrial para a cena urbana, de ordem, 

equilíbrio, unificação e progresso sequer são lembradas nessa literatura. Temos, 

sim, uma literatura das ruas tortuosas, das favelas, dos morros do tráfico, dos becos 

promíscuos, do esgoto a céu aberto, das calçadas e marquises cheias de mendigos 

e prostitutos, da bandidagem geral, da corrupção moral, da hipocrisia social, das 

ruas e madrugadas repletas de seres miseráveis e solitários. Talvez alguém 

considere que o escritor exagera nas tintas, na sua vontade de criar uma atmosfera 

que bem represente a realidade urbana carioca e, por conseguinte, brasileira. No 

entanto, é certo afirmar-se que tal realidade não é desconhecida, ignorada pelos 

brasileiros. Antes, muitos sabem da sua real existência, e muitos outros vivem-na 

diretamente, de bem perto, pessoalmente. Fernanda Cardoso nos assegura que 

 

Rubem Fonseca inaugurou uma nova corrente na literatura brasileira 

contemporânea que ficou conhecida, em 1975, através de Alfredo 

Bosi, como brutalista. [...] Mais do que simplesmente deslindar o ato 

criminoso – interessa registrar o cotidiano terrível das grandes cidades 

e, simultaneamente, pôr a nu os dramas humanos desencadeados 

pelas ações transgressoras da ordem (CARDOSO, 2006). 

  

Ainda neste capítulo, no próximo item, analisaremos o conto “A arte de andar 

nas ruas do Rio de Janeiro” (CR, p. 593-627). Na ocasião, teremos a oportunidade 

de apresentar e discutir, com mais vagar, os aspectos acima apontados, a partir da 

visão benjaminiana sobre a construção e formação das grandes cidades.  

 Dirigida ao leitor urbano, a obra de Rubem Fonseca apresenta a esse leitor a 

cidade grande por dentro, vista de forma microscópica todas as suas fragilidades. 

Assim, é comum a cena da metrópole ser protagonizada por bandidos, 

estupradores, mendigos e arrivistas diversos, psicopatas, prostitutas decadentes e 
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tantas outras figuras similares, como já demonstrado nesta tese. O leitor, sujeito 

também citadino e contemporâneo, confirma nas páginas fonsequianas os muitos 

temores que a vida urbana moderna costuma lhe proporcionar. 

 A este leitor, deve restar-lhe, muitas vezes, uma sensação melancólica de 

incompletude, desamparo, impotência. Estar na cidade grande, na megacidade, ao 

contrário do que muitos imaginam e pregam, não significa liberdade, amparo, algum 

sucesso ou oportunidades. O espaço urbano se faz de muitos medos, frustrações, 

violência generalizada, extremo horror. 

 Apresentar ao leitor o espaço da cidade – onde mora a grande maioria do 

povo brasileiro – como caótico, babélico, assustadoramente violento e solitário, 

destituído de vias de redenção, parece-nos uma forma vigorosa de o autor chamar a 

atenção do seu leitor. Uma maneira vibrante de, pelo imaginário e escopo da sua 

ficção, apresentar a esse leitor uma realidade cruel, da qual ele é parte integrante. E 

mais do que apresentar essa realidade, inquietá-lo, mesmo agredi-lo, pôr em xeque 

as suas razões, provocar-lhe, enfim, algum tipo de reação. Afinal, ele, leitor, também 

integra esse cenário complexo, conflituoso, desprotegido. 

 O livro de contos Feliz ano novo também traz um texto por demais curioso: 

“Intestino grosso” (CR, p. 460-469). Vamos chamar esse texto de conto, à guisa dos 

conselhos de Mário de Andrade (1976), já que o próprio Fonseca o batizou como 

conto. Na verdade, o texto tem formato jornalístico, uma entrevista. O narrador, em 

primeira pessoa, assume claramente a posição de um jornalista que entrevista um 

escritor, este identificado no texto como Autor – inclusive, deste modo, com a inicial 

maiúscula. Acrescente-se: um escritor arredio, difícil, insolente. Diversos estudiosos 

da obra de Rubem Fonseca, como por exemplo, Pellegrini (2001), Ventura (2006) e 

Gomes (2006), identificam este texto - e outros mais, como autobiográficos. Isto é: 

neste conto, em particular, Rubem Fonseca estaria a se revelar um pouco para o 

leitor, a falar dos seus motivos como escritor, já que costuma ser tão discreto e 

reservado em sua vida pessoal. A propósito, no ano de 2007, ele publica até então o 

seu único livro de crônicas, intitulado sugestivamente de O romance morreu. As 

crônicas trazem mesmo detalhes de sua vida, como nascimento, imagens da sua 

infância, trajetória até a maturidade, mudança de Minas Gerais para o Rio de 

Janeiro, lugares visitados pelo autor, sua paixão e obsessão pela cidade do Rio, 
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enfim, detalhes biográficos que vemos espraiados por toda a sua obra. Alguns 

desses detalhes já são, de fato, conhecidos do seu leitor, por meio de algumas de 

suas raras entrevistas, algum material jornalístico, e ainda pelo site oficial do 

escritor. 

 O que estamos querendo dizer é que concordamos com a opinião dos autores 

há pouco citados, e que assim também entendemos ser “Intestino grosso” um conto 

em que Rubem Fonseca fala da sua obra, dos seus temas e objetivos como escritor. 

E aí, é interessante destacar alguns trechos do conto-entrevista: 

 

1. “... Eles [os editores] queriam os negrinhos do pastoreio, os 

guaranis, os sertões da vida. Eu morava num edifício de apartamentos 

no centro da cidade e da janela do meu quarto via anúncios coloridos 

em gás néon e ouvia barulho de motores de automóveis” (CR, 1994, p. 

461). 

 

2. “Já ouvi acusarem você de escritor pornográfico. Você é?” 

“Sou, os meus livros estão cheios de miseráveis sem dentes” (CR, 

1994, p. 461) 

 

3. “... Eu nada tenho a ver com Guimarães Rosa, estou 

escrevendo sobre pessoas empilhadas na cidade enquanto os 

tecnocratas afiam o arame farpado. [...] Não dá mais para Diadorim”. 

(CR, 1994, p. 468) 

 

Nestes fragmentos, vemos muito claramente a proposta do escritor que, a 

princípio, contraria os interesses dos seus editores. Estes, em meados do século 

XX, considerando que Fonseca estreia em 1963, ainda querem investir numa 

literatura que prestigie o exótico, o pitoresco, a paisagem de um Brasil 

pretensamente rural. As imagens do centro da metrópole, vistas diretamente da 

janela do apartamento do escritor, são muito mais contundentes, decisivas, 

imperativas para o seu projeto literário. Até porque elas sugerem totalidade - uma 

imagem maior, completa, de toda a cidade do Rio de Janeiro, como veremos no item 

seguinte. 
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Não entendemos que Rubem Fonseca menospreze ou deprecie a obra de 

Guimarães Rosa, escritor citado por ele. Antes, prestigia este escritor, reconhece a 

importância da sua obra para a literatura brasileira, quando a destaca como ícone, 

referência superior de um tipo particular de literatura. O seu projeto como Autor, 

todavia, é divergente. E ele aparenta ter pressa em dizê-lo, defini-lo assim. As 

imagens coloridas, os motores, a gente empilhada, o bulício da cidade grande, 

enfim, cobra dele, exige de suas mãos uma escritura diferente. Fechando o terceiro 

fragmento, e este por sua vez também compõe o final do conto-entrevista, o Autor 

expõe-se para leitores e críticos, de modo enfático, premonitório: “não dá mais para 

Diadorim”. 

No segundo fragmento, também aludido nas considerações iniciais da tese, 

ao responder à acusação de escritor pornográfico, o Autor não somente revela a sua 

visão muito particular do que seja pornografia, como também dá o tom (uma vez 

mais) da sua literatura, ou seja, a escolha do seu material literário: miseráveis 

desdentados. De fato, como já registrado, seres sem dentes são uma constante na 

ficção de Rubem Fonseca. O leitor está sempre a se deparar com eles, numa 

imagem que se repete de carência, sofrimento, miséria e desigualdade social. 

Diversos teóricos, estudiosos da obra do escritor, entre eles Antonio Candido (1987), 

acentuam que a literatura de Fonseca é muito mais intensa e vibrante quando ela se 

preocupa com o mundo dos pobres e desvalidos nos grandes centros urbanos.  

Há uma discussão que vez por outra aquece as salas de aula de literatura, 

departamentos universitários, academias de Letras, congressos da área e outros 

lugares e instâncias da chamada intelectualidade: as diversas manifestações (aqui, 

no seu sentido mais amplo) da expressão do binômio campo e cidade na literatura 

brasileira. A discussão costuma ser entusiasmada, considerada a sua vocação 

binomial para a polêmica – regionalismo e urbanidade, localismo e cosmopolitismo, 

tradição e vanguarda, ou ainda nacionalismo e estrangeirismo. Somos sabedores da 

discussão, da sua presença em diversas cabeças e textos de crítica literária 

brasileira, especialmente inspirada, por exemplo, a partir de considerações do crítico 

Antonio Candido. No entanto, decidimos não invadir essa seara, não fazer dessa 

aporia fundamentação teórica desta tese. Não é este o nosso objeto de estudo.  
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O que nos interessa de perto são os dramas contemporâneos, o momento 

presente, as alegrias e as inquietudes da metrópole; as expectativas e frustrações 

da sua gente anônima, seus sentimentos, sadios ou não, a bravura dos pequenos 

gestos cotidianos, os desvarios, o viver solitário dos desamparados. Como todos 

esses elementos se organizam na literatura brasileira dos nossos dias, muito 

particularmente na contística fonsequiana, a partir da paisagem da área central do 

Rio de Janeiro, cidade-símbolo do nosso país. Enfim, perceber como tudo isto de 

algum modo nos apresenta um panorama vivo da nossa urbanidade, e mesmo da 

literatura que a representa. E, depois, para o próprio enriquecimento e extensa 

durabilidade da polêmica referida, há sempre uma voz dissonante, como a de Tânia 

Pellegrini: 

 

Um traço comum, apontado por vários críticos, com nuances diversas, 

diz respeito à dicotomia campo/cidade, expressa, respectivamente, na 

ficção regionalista e na ficção urbana. Estas representariam a 

oposição entre localismo e cosmopolitismo, entre tradicionalismo e 

vanguarda ou ainda entre nacionalismo e imperialismo. A terminologia 

crítica diferenciada expressa, porém, sempre a mesma ideia. [...] 

Desde as origens, o que houve foi uma falsa dicotomia: na verdade 

uma tensão entre opostos aparentes, uma zona híbrida, na qual 

campo e cidade, ou seja, ficção urbana e ficção regionalista, longe de 

significar uma oposição entre o nacional e o estrangeiro, constituíram 

um sólido amálgama de temas e situações (PELLEGRINI, 2001, p. 115 

e 116). 

 

No livro Pequenas criaturas (2002, p. 112-123), há um conto emblemático da 

ficção de Rubem Fonseca. Trata-se do texto “Meu avô”. 

O conto é a história de um sujeito extremamente cínico, frio e solitário, que 

conta de modo sarcástico a sua trajetória de vida, da infância à maturidade. A sua 

história é narrada a partir dos onze anos de idade, quando ele era criado por seu 

avô. Como estava sempre ao lado do avô, aprendeu com ele as suas primeiras 

práticas criminosas. O avô era um ventanista, uma espécie de ladrão patético, 

bonachão, se julgado com os olhos de hoje. Ele roubava casas, quando essas se 

encontravam com janelas (ventanas, em espanhol) inadvertidamente abertas, sem 

para isso fazer uso de armas de fogo, ou de algum outro esforço maior. À medida 
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que a cidade cresce, rapidamente proliferam-se as suas formas de violência. Não há 

mais janelas abertas no centro da cidade e, desse modo, também não há mais 

espaço para ventanistas. Em seus relatos, cinicamente o narrador vai descrevendo, 

em detalhes, a escalada da violência na urbe carioca. Tanto a descreve pela visão 

do bandido, isto é, pelo avanço e sofisticação das suas armas e estratégias de 

abordagem, como a descreve também pela visão das vítimas, as suas variadas 

formas de defesa e sobrevivência. Ao final, ele visita o túmulo do avô e pede-lhe 

desculpas pelo descumprimento da promessa que lhe fizera em vida: não utilizar 

armas de fogo em seus crimes. Lembrando das recomendações do avô, de que ao 

inferno estariam destinados os criminosos cruéis, sentencia como frase final: “o 

inferno que se foda”. 

A cidade do Rio de Janeiro aparece retratada nesta narrativa pelo registro 

explícito de alguns dos seus marcos históricos, como, por exemplo, Praça Onze, 

Hospital dos Servidores e Cemitério do Caju. A história é curta mas cobre, 

presumivelmente, pelo menos três ou quatro décadas de transformações 

significativas na cidade carioca. A narrativa se inicia com o narrador criança, 

prosseguindo até a sua maturidade, fase em que ele se define como “um coroa 

grande e parrudo, com mão grande, cara grande, pescoço grosso” (p.120). A 

propósito, a passagem do tempo já aparece sinalizada na própria caracterização das 

duas personagens principais do conto – avô e neto. 

Pelo ângulo do crime e da violência, bem ao gosto do olhar fonsequiano, o 

leitor se dá conta das mudanças ocorridas na cidade. E isto está muito bem definido 

no conto. Vejamos estes dois fragmentos:  

 

1. O cinema aonde íamos era um poeira perto de casa, na Praça 

Onze, esse cinema já acabou, passava três filmes seriados, filme 

seriado também acabou. Depois tomávamos cerveja preta com 

tremoços. Meu avô bebia cerveja preta com tremoços, eu comia os 

tremoços com refresco de groselha. Tremoço acabou e aquela cerveja 

preta acabou, o refresco de groselha também não existe mais, puta-

que-pariu, acabou tudo, até a profissão do meu avô acabou 

(Pequenas criaturas, 2002, p. 113) 
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2. Falei que o mundo mudava constantemente, e quanto mais o 

tempo passava, mais complicado era arrombar portas, as casas que 

valiam a pena passaram a ter alarme ou ficavam dentro de 

condomínios fechados e guardados por seguranças, e aconteceu 

comigo o que aconteceu com o meu avô, quer dizer, ganhar a vida 

com o meu trabalho começou a ficar muito difícil. Assaltar casas 

passou a ser coisa de quadrilha, se tivesse gente dentro da casa, 

invadiam do mesmo jeito, amarravam quem estava lá, ou faziam coisa 

pior, usavam artilharia pesada (Pequenas criaturas, 2002, p. 118 e 

119). 

 

Neste conto, ao avançar a página, é como se o tempo também avançasse 

para o leitor. Já nos primeiros eventos da narrativa (fragmento n. 1), pelas 

reminiscências do neto e narrador, o leitor se depara com ausências de um tempo 

que não mais existe, de uma cidade que se modificou consideravelmente. O 

narrador é enfático, pontual ao relacionar essas faltas, ainda que de forma irônica, 

debochada: o cinema poeira, os filmes em série, cerveja preta, tremoços, refresco 

de groselha no bar, a profissão do avô – ventanista. Obviamente, ao encerrar a sua 

fala com o registro da ausência da profissão do avô, detalhe este já repetido em 

outros momentos da narrativa, mostra-se estratégico, malicioso com o leitor - está a 

dizer-lhe que não existem mais janelas descuidadas no Rio de Janeiro. Os tempos 

mudaram, são outros, como faz questão de registrar a seguir. A cidade cresceu, a 

violência se expandiu, a atividade criminosa se sofisticou; não há mais espaço, 

digamos, para furtos ou assaltos românticos. 

À medida que a história prossegue, (e o registro da violência, também), como 

já se vê no segundo fragmento, o leitor deverá formar quadros mais definidos das 

mudanças ocorridas na cidade, estas operadas pela lei imperativa do crime. Deverá, 

também, de forma mais acertada, identificar o sarcasmo sempre presente na fala do 

narrador, a sua constante ironia, o seu falso moralismo, enfim, as suas pretensas 

intenções.  

E a propósito, o neto-narrador faz questão de elencar para o seu leitor, de 

modo bastante detalhado, o universo do crime, a partir de técnicas, estratégias ou 

abordagens - tanto de defesa como de ataque. Numa direção ou noutra, apresenta-

lhe a escalada vertiginosa da violência na cidade do Rio de Janeiro. Do ponto de 

vista da criminalidade, das estratégias de abordagem do bandido, eis como essas 
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aparecem na ordem do conto: ventanistas, batedores de carteira, assaltos, 

pequenos golpes na rua, arrombamentos, formação de quadrilhas, sequestros, 

artilharia pesada, crimes pela internet. Do ponto de vista das vítimas, dos seus 

métodos de defesa, aparecem tais estratégias, também seguindo a ordem do conto: 

fechar casas e janelas, gradear portas e janelas, instalar alarmes, a vida nos 

condomínios, a contratação de seguranças particulares. 

É interessante observar alguns aspectos. O primeiro que nos parece óbvio: a 

violência é algo generalizado na cidade do Rio de Janeiro, atingindo a todos 

indistintivamente, em espaços públicos ou privados. O seu avanço é cada vez mais 

crescente, assustador, já assumindo contornos de ação previsível e sem controle. 

Os chamados métodos de defesa, embora pareçam para uns realmente inofensivos, 

ou apenas defensivos, são igualmente métodos de agressão. Os condomínios 

fechados, por exemplo, estratégia defensiva surgida em tempos mais recentes, 

embora protejam alguns poucos, ou deem a esses essa impressão, isolam pessoas, 

prendem-nas em suas próprias casas. São conglomerados excludentes, 

segregadores, separatistas, por sua vez provocadores de desigualdade, injustiça e, 

assim sendo, estimuladores de mais violência.   

É ainda importante registrar que a voz do avô, no caso, de uma geração 

passada, é apenas lembrada, rememorada, não fazendo parte do dizer da narrativa 

em tempo presente. Ou seja, é uma voz somente evocada, presa ao passado, 

deixada por lá; isto é, sem forças de intervenção, de mudança na realidade 

contemporânea. Não à-toa, no final do conto, sempre lançando mão da ironia, o neto 

pedirá desculpas ao seu avô, junto ao seu túmulo, por desobedecê-lo e ter que fazer 

uso de armas de fogo. 

Atacando ou se defendendo, agredindo ou sofrendo a agressão, as pessoas 

estão cada vez mais expostas à violência nas grandes cidades. São seres (ainda) 

mais indefesos, desvalidos, entregues à própria sorte, num cenário em que o terror é 

ameaça concreta, cotidiana. Vejamos o que nos fala Vera L. F. de Figueiredo, 

especificamente sobre o conto “Meu avô”: 

 

A tensão entre as transformações impostas pela passagem do tempo 

e o que permanece no indivíduo como valores do passado é vista do 
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ângulo do mundo do crime. Assim, a história da cidade, das mudanças 

de sua arquitetura, será narrada à luz da passagem progressiva da 

prática de pequenos furtos à dos assaltos à mão armada. A “arte” e os 

princípios morais do avô ventanista tornam-se obsoletos: a cidade 

grande, ao criar novos mecanismos de defesa contra o roubo, cria 

também a necessidade de mais violência nos assaltos, não sendo 

possível para o neto, a partir de determinado momento, seguir o 

conselho do avô e não usar armas, ao roubar (FIGUEIREDO, 2003, p. 

170) (grifo da autora). 

 

De fato. Em sua fala única, dissimulada e abrangente, o narrador segue 

seduzindo o leitor, ludibriando-o, justificando as suas práticas criminosas. Em sua 

fala final, parte dela já referendada, junto ao túmulo do avô, declara ao seu leitor: 

“pedi perdão ao meu avô, porque não ia me encontrar com ele no céu. [...] Um dia 

tive uma boa ideia. Mas ia ter que usar o revólver. O inferno que se foda” (p, 123). A 

fala não somente desautoriza a recomendação do seu avô. Ela confirma duplamente 

a condição presente da cidade do Rio de Janeiro. Como esta mais e mais se 

inferniza, lançar mão de arma de fogo, explodi-la, será apenas um mero detalhe. O 

céu, este associado à imagem do avô, à dos bons ladrões, poderá esperar. 

“Meu avô” é uma escolha estratégica, da nossa parte, para constar nesta 

tese, basicamente por duas razões principais: a data de publicação (2002), mais 

recente, e os motivos do seu enredo. No nosso entender, trata-se de conto-síntese 

da obra fonsequiana, emblemático, como pontuamos, pelo menos do ponto de vista 

da sua temática principal – a violência urbana. 

Aqui, embora ela não apareça em eventos tão agressivos, é gradativamente 

anunciada, descrita para o leitor, em estratégias e detalhes pormenorizados. No 

conto, a cidade do Rio de Janeiro expõe-se, e de modo totalmente vulnerável, à sua 

força e expansão no tempo. Acompanhando a voz debochada e esnobe do narrador-

personagem, vemos que ela, a violência, se estende por gerações (avô/neto), se 

amplia, se sofistica em métodos divergentes de ataque e de defesa, e assim se 

redimensiona muito apressadamente. 

É cada vez mais assustadora, apavorante, pública, ganhando feições de ação 

totalizante, globalizada. Neste conto, a mão trapeira do poeta Fonseca, à 

semelhança do bisturi nas mãos de um cirurgião clínico, retalha e faz cortes 
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incisivos, diretos, digamos, na própria pele do leitor. Instigado, diretamente 

provocado a reagir, terá que mexer-se. Conhecedor dos horrores da violência no seu 

dia-a-dia, não terá como esquivar-se do exercício - contínuo - da sua flânerie. 

Alexandre Faria (1999), estudioso da ficção contemporânea, chama de 

literatura de subtração a produção brasileira dos anos mais recentes que tem por 

tema e cenário principal a cidade. Entre os escritores que trilham este caminho, cita 

como precursor João do Rio, na sua opinião o primeiro cronista moderno da cena 

urbana brasileira. E segue relacionando outros nomes, como João Antônio, João 

Gilberto Noll, Dalton Trevisan, Chico Buarque e Rubem Fonseca. 

A título de ilustração, Dalton Trevisan é autor de conto famoso, “Uma vela 

para Dario” (In: MORICONI, 2001, p. 279 e 280). Narrativa icônica da literatura 

brasileira contemporânea, bem representa – explicitamente – o que está sendo 

chamado aqui de literatura de subtração. Dario está no centro da cidade e se sente 

mal, vindo a cair no passeio público, e em seguida morrer. Os citadinos se 

aproximam, dizem qualquer coisa e nada fazem. São curiosos, falsos piedosos, 

hipócritas. E pior: indiferentes, desumanos no sentido mais imediato desta palavra. 

Aos poucos, no decurso da breve narrativa, todos os pertences de Dario vão sendo 

subtraídos de cena. Roubam-lhe, na ordem do conto, sapatos, guarda-chuva, 

cachimbo, alfinete de pérola, gravata, relógio de pulso, vários objetos de bolso, o 

paletó e, finalmente, a aliança. Dario recebe, ao final, uma vela de uma criança, 

posta acesa ao lado do seu cadáver. A vela, por sua presença na hora da sua morte, 

evoca todas as ausências das cinco horas anteriores de agonia. Dario perde, desse 

modo, todos os seus pertences e a própria vida, cercado de pessoas aparentemente 

solícitas e caridosas, na via pública da cidade. 

De acordo com Faria, essa literatura não enxerga a cidade sendo o palco das 

promessas iluministas, como crescimento acelerado, desenvolvimento, bem-estar 

para todos. Antes, essa literatura apresenta o centro urbano como um cenário 

permanente de perdas, de crescente subtração desses ideais. 

Realmente, em “Intestino grosso”, como vimos, a cidade carioca que está sob 

o olhar do Autor, lançado da janela do seu apartamento, apesar de brilhante e muito 

colorida, é uma cidade que ao mesmo tempo seduz e apavora. Em imagens 

latentes, uma metrópole vencida, pós-utópica, desestetizada. Em “Meu avô”, é 
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notória a rendição do projeto urbano à força da escalada da violência. Até mesmo 

um leitor menos atento perceberá que não encontra nessas narrativas, sequer 

vestígios da cidade deslumbrante dos cartões-postais, ou daquela outra, 

maravilhosa, da marchinha carnavalesca, nem tampouco qualquer indício da capital 

turística do país. 

Para a literatura contemporânea, menos é mais. Paradoxalmente, o dizer se 

estende e se expande pela forma reduzida, minimalista, compactada. Na curta frase 

do Autor, “não dá mais para Diadorim”, a alusão a um período por demais importante 

em nossa literatura, muito produtivo para as Letras do país, mas que passou, perdeu 

fôlego. Enquanto a chamada literatura regionalista alargava as imagens do país, 

estendendo-o às paisagens rurais, a contemporânea se concentra na cidade, nas 

multidões, na gente anônima, no centro nervoso das decisões do homem moderno. 

E este homem tem por chão, por base, uma ordem social fragmentada, apodrecida, 

injusta e amoral; plenamente destituída de valores positivos.  

A cena urbana carioca que, como sabemos, metaforiza a cena brasileira em 

nossa história e ficção, na contística fonsequiana aparece desdefinida pela corrosão 

incessante da sua identidade. E outra vez a frase “o inferno que se foda”, do neto-

narrador, também curta, ligeira, é sentença com sentido de irrevogabilidade. O seu 

conteúdo forte nos sentencia: impossível o retorno, irreversível o destino 

escatológico da cidade do Rio de Janeiro. 

A título de ilustração, vejamos este poema de Rubem Fonseca. Na verdade 

um conto, como nos diria, outra vez, Mário de Andrade (1976), já que o seu autor o 

quis assim. O texto integra o livro de contos Lúcia McCartney (CR, 1994, p. 349): 
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Os inocentes2 

 

 

O mar tem jogado na praia pinguim, tartaruga gigante, cação, cachalote. 

Hoje: mulher nua. 

Depilada pareceria enorme arraia podre. 

Porém cabelos e pêlos lembram animal da família do macaco; 

corpo lilás de manchas claras mármore de carrara incha exposto; 

sangue, tripas, ossos perderam calor e pudor; 

olhos, lábios, boca, vagina, peixes devoraram. 

Banhistas instalam barracas longe da coisa morta, 

logo envolvida por enorme círculo de areia, indiferença, asco. 

Policial limpa suor da testa, olha gaivota, céu azul. 

Afinal rabecão: corpo carregado. 

Espaço branco vazio cercado 

pelo colorido das barracas, lenços, biquínis, chapéus, toalhas, 

por todos os lados. 

Chega família: 

“olha, parece que reservaram lugar para nós”. 

 

Este texto parece diferente dos demais de Rubem Fonseca, tanto em 

estrutura quanto em conteúdo. Já a partir do seu título, por exemplo, que a princípio 

parece evocar simplicidade e pureza, o leitor poderá pensar assim. No entanto, esta 

impressão logo será desfeita numa primeira leitura do conto-poema. Nas primeiras 

frases do conto, o leitor já se deparará com temas caros à escritura de Fonseca: 

morte, violência, degradação física e moral. Tudo ocorrido numa praia urbana, 

                                                           
2
  Talvez seja proposital, no texto, a forma de poema. Este conto nos lembra o poema “Inocentes do Leblon”, 

de Drummond, em Sentimento do mundo (1987, p. 73). Deve-se perceber que em ambos os poemas há 

elementos que se repetem: o termo inocentes, o clima de praia, sugestões de um cenário carioca e, 

principalmente, a presença de um grupo alienado, alheio ao que acontece ao seu redor. 
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espaço esse sinalizado pela presença de banhistas com barracas coloridas, pelos 

acessórios variados, esquema policial e serviço funerário. 

A insistência de ações no tempo presente, no texto, nos diz dessas ações 

como atitudes contemporâneas, muito próximas de todos nós. Por outro lado, a 

morte que costuma aparecer na praia (“O mar tem jogado...” / ”Hoje: mulher nua”) e 

encontra banhistas arrogantes, egoístas, indiferentes à presença de até mesmo um 

cadáver humano, e ainda um sistema policial inepto, nos dizem de um cenário 

urbano desolador, totalmente desestruturado. Mais uma vez a imagem da cidade 

decaída, vencida pela dissimulação, apatia, violência. 

O espaço branco e vazio, onde há pouco estivera a “coisa morta”, um cadáver 

humano, violentado, em estado avançado de putrefação, na verdade já contaminara 

aquele lugar, já deixara ali marcas indeléveis da malignidade humana – ou pela 

provocação da morte da mulher, ou pela total indiferença à sua história, àquele 

momento, ao seu terrível estado. A família que chega e ocupa o espaço, a princípio 

ingênua, distraída, com efeito já está também marcada pela hostilidade dos seus 

pares, já contaminada por seu comportamento maléfico, indiferente. 

Nesse mundo urbanizado, moderno, em que não há mais espaço para 

Diadorim, no inferno em que a cidade grande se transformou, todos estão, em 

alguma medida, tocados pela corrupção e amoralidade. Nesse mundo cão em que 

se vive, a literatura de Rubem Fonseca, como voz contemporânea que é, estaria a 

nos dizer, certamente, que não há mais lugar reservado para inocentes – seja na 

areia da praia ou no asfalto das ruas centrais da cidade.   
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2.1.1 Breve parada no centro do Rio de Janeiro 

 

 

 Em livro que discute multiformes aspectos da relação discurso e cidade, 

Antonio Candido (2010), em seu já clássico ensaio Dialética da malandragem, brinda 

o seu leitor com reflexões sobre a cidade carioca do século XIX, a partir do texto que 

se vê em Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. 

 Além da querela de ordem estrutural, se o romance em questão é pícaro ou 

malandro, com opinião favorável à segunda opção, Candido prossegue 

aprofundando o seu texto, discorrendo sobre o discurso que se apresenta no 

romance de Almeida. Pondera se este é um documentário urbano, e mais que isso, 

discute a dimensão representativa das Memórias sobre a sociedade carioca do seu 

tempo. E aí Candido destaca alguns conceitos importantes, como formalização ou 

redução estrutural, estrato universalizador, estrato universalizador de cunho mais 

restrito e dialética da ordem e da desordem. 

  Candido nos dirá que Manuel Antônio de Almeida, em sua ficção, - que o 

crítico claramente denomina como realista -, monta um quadro representativo da 

cena urbana do Rio com etapas muito bem definidas. O escritor que intenciona falar 

da cidade carioca, habilmente o fará a partir de referências do centro da cidade, da 

sua gente, seu pitoresco comportamento, hábitos, seus marcos geográficos. Assim, 

a cidade, pela alta exposição no romance da sua área central (enfatizados sempre a 

sua gente e os seus costumes), provocará no leitor uma ilusão de totalidade. O 

centro carioca, pelo artifício da formalização, ou redução estrutural, representará a 

cidade no seu todo.  

 Entendemos que Rubem Fonseca se vale do mesmo processo em tempos 

contemporâneos. Não à-toa, como já apontamos, os seus contos incessantemente 

apresentam e exploram aspectos vários do centro da cidade carioca. Augusto e 

Vilela, respectivamente protagonistas dos contos “A arte de andar nas ruas do Rio 

de Janeiro” e “A coleira do cão”, por exemplo, estão sempre por ali.  
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Augusto, como escritor, talvez por dever de ofício, chega a descrever a área 

central da cidade de modo dual, em pormenores, exaustivamente. Tanto o centro da 

cidade que está diante dos seus olhos, quanto àquele que não mais existe, que no 

momento da narrativa povoa as suas memórias, as suas nostálgicas recordações. 

Vilela, delegado de polícia, embora passe boa parte do conto à cata de bandidos 

nos morros da periferia da cidade, tudo o mais na história parece movê-lo para o 

centro da cidade. A vida no asfalto se faz mais pungente e interessante do que 

aquela dos contornos da cidade. O registro explícito de aspectos reais, factuais do 

centro carioca, como edifícios famosos, esquinas, praças, praias, comportamentos, 

monumentos, costumes e outros, característica facilmente observada na literatura de 

Rubem Fonseca, ajuda a compor no plano da ficção uma sugestão de conjunto, de 

complementaridade de toda a cidade do Rio de Janeiro. 

 Em Almeida e Fonseca, entendemos ser o dado particular menos importante 

do que o dado geral. Aquele parece ser evidenciado quando há um claro interesse 

de intensificação deste. A realidade social, ou externa, sempre maior, muito mais 

abrangente, será evidenciada na/pela própria materialidade da obra literária, a partir 

da redução estrutural que se dará na composição representativa do texto de ficção. 

É preciso destacar, no entanto, que o contemporâneo Fonseca difere de 

Almeida em pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro deles é a ferocidade 

do esforço representativo do texto de Fonseca, a brutalidade da sua cena realista, 

como já observado por Candido e Bosi. Não desatento às picardias cariocas 

cotidianas, a ironia do texto de Fonseca é mordaz, ferina, como a prolongar uma 

espécie de cruel prazer pelo danoso e grotesco. As suas personagens não são 

palhaços, pícaros ou clássicos malandros da cena carioca. São muitas vezes, como 

largamente apontado na tese, seres nefastos, amorais, socialmente desregrados. O 

segundo aspecto é o distanciamento daquilo que Candido nomeou, a propósito da 

sua análise das Memórias de Almeida, como dialética da ordem e da desordem. A 

contística fonsequiana não costuma oscilar entre estratos sociais de ordem e 

desordem. As personagens fonsequianas, bem como os eventos e situações sociais 

com que se envolvem, explicitamente prefiguram a desordem, um desregramento 

geral sem qualquer controle. 
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 A cidade que notadamente aparece para o leitor fonsequiano é aquela que 

apresenta uma urbanidade destruída e decadente. Uma urbe que de modo visível se 

desmorona e se aniquila diante do olhar do leitor. Este, quase sempre sugerido no 

texto como alguém que conhece e até mesmo compactua com a dura realidade ali 

exposta. Augusto e Vilela, já referidos, como personagens destacadas que são, 

protagonizam a agonia da desordem. São homens limitados, extenuados, 

fracassados em seus propósitos. Augusto, como alguém ligado à literatura, tudo 

observa e anota; meticulosamente faz registros diários de fatos e pessoas da cidade 

- e nada realmente escreve. Um escritor que se mostra obstinado por um livro que 

nunca se apresenta. Vilela, por sua vez, é um dirigente policial atabalhoado, confuso 

em seu ofício. Por vezes, demonstra-se ingênuo, débil, pessoalmente desorientado. 

 Ao dizermos que a contística de Rubem Fonseca apresenta em primeiro 

plano a desordem, um desmantelo social sem fim, não queremos afirmar que não 

apareçam no seu texto, vez em quando, alguns estados de aparente equilíbrio 

social. Diferenciando-se a literatura de Fonseca por seu grau de intensa dosagem 

realista, representar a desgraça social, um permanente desacordo moral e ético 

parece ser um fim inevitável. Depois, é interessante destacar, como nos diz Candido 

no ensaio em apreço, que a ordem está presente e se faz sentir na própria 

desordem. Notadamente, multiplicam-se recursos linguísticos e de estilo nos contos 

de Fonseca que irão alimentar essa sugestão. Recursos de elaboração textual como 

hipocrisia, falso moralismo, mentira, corrupção generalizada, violência moral, gestos 

antiéticos e outros semelhantes contribuem para falsear um estado de ordem num 

mundo em que prevalece a desordem.  

 Desse modo, diríamos que a obra de Rubem Fonseca é uma expressão viva, 

por demais realista de um momento social contemporâneo. Não somente da cidade 

do Rio de Janeiro que ela imediatamente afirma representar, mas extensivamente 

de toda a realidade social dos seus leitores. 

 Finalmente, Candido dirá ao leitor, já para o final do seu texto, que a narrativa 

de Manuel Antônio de Almeida, nos moldes em que está construída, apresenta 

intenso conteúdo social.  
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Romance profundamente social, pois, não por ser documentário, mas 

por ser construído segundo o ritmo geral da sociedade, vista através 

de um dos seus setores. E sobretudo porque dissolve o que há de 

sociologicamente essencial nos meandros da construção literária. 

Com efeito, não é a representação dos dados concretos particulares 

que produz na ficção o senso da realidade; mas sim a sugestão de 

uma certa generalidade, que olha para os dois lados e dá consistência 

tanto aos dados particulares do real quanto aos dados particulares do 

mundo fictício (CANDIDO, 2010, p. 39). 

 

Princípio semelhante vimos defendendo nesta tese para a literatura de Rubem 

Fonseca, escritor contemporâneo, que também apresenta no seu texto uma 

proposta dita realista. 

 Como vemos, uma vez mais Candido nos declara que pelo particular ou por 

aquilo que nos é mais imediato, pode-se perceber o que é geral. Com outras 

palavras, nos diz outra vez que o romance de Almeida, ao focalizar a área central da 

cidade do Rio de Janeiro, a sua gente e seus valores, nos meandros da sua ficção 

articula uma sugestão de completa realidade social. E, por esta razão mesma, o 

texto literário é superior ao registro documental. De fato, os centros urbanos, 

principalmente aqueles das grandes cidades, aglomeram ruas, grandes avenidas, 

negócios e, especialmente, pessoas. E assim vão sinalizando sobre hábitos e 

comportamentos da cidade inteira. 

 Quando Antonio Candido nos fala de estrato universalizador e estrato 

universalizador de cunho mais restrito, prossegue com o seu raciocínio nos dizendo 

de outra capacidade da dimensão representativa do texto literário. Pela sugestão de 

totalidade que, no caso, a ficção inspira, comportamentos se nivelam, indivíduos 

diferentes se harmonizam. Ou seja: o todo é idêntico, ou por demais assemelhado. 

Dizendo de outra maneira, a cidade do Rio de Janeiro não seria única, exclusiva, 

nem isolada na sua maneira de ser. Sua gente e valores se universalizam – com 

maiores ou menores restrições. Este assunto será abordado em outros momentos 

da tese, principalmente quando da análise do conto “A arte de andar nas ruas do Rio 

de Janeiro”, dispensando aqui outros desdobramentos. 
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 É próprio da literatura realista, para além do registro documental da cena 

urbana, engendrar quadros representativos da realidade social que a inspira e 

motiva. Seja um romance de Manuel Antônio de Almeida ou um conto 

contemporâneo de Rubem Fonseca, não importando se a sociedade representada é 

aquela do Rio de Janeiro no século XIX ou a cidade carioca dos dias mais recentes. 

 Histórias contemporâneas como “Intestino grosso” e “Meu avô”, analisadas no 

item anterior, dizem muito da realidade social (e literária) com as quais convivemos 

nos dias atuais. Em “Intestino grosso” vimos um escritor, em entrevista a um 

jornalista, defender categoricamente a sua proposta literária, renegando outras 

consideradas por ele como ultrapassadas e já sem vigor. No seu dizer, a sua 

literatura é imediatamente provocada pelo ronco dos motores, pela agitação das 

ruas e brilho ofuscante das luzes nas fachadas comerciais. E aquele escritor pontua: 

tudo isto percebido a partir da janela do seu apartamento, no centro da cidade. Em 

“Meu avô”, pela voz cínica e inescrupulosa do neto-narrador, acompanhamos a 

história da violência e das relações vulneráveis na cidade do Rio de Janeiro, por 

várias gerações. 

 Fechamos este breve item com outra citação de Candido, extraída do mesmo 

ensaio em referência. O fragmento diz imediatamente do romance de Almeida, 

publicado no século XIX. No nosso entender, bem traduz a força representativa da 

obra contemporânea de Rubem Fonseca. 

 

Um dos maiores esforços das sociedades, através da sua organização 

e das ideologias que a justificam, é estabelecer a existência objetiva e 

o valor real de pares antitéticos, entre os quais é preciso escolher, e 

que significam lícito ou ilícito, verdadeiro ou falso, moral ou imoral, 

justo ou injusto, esquerda ou direita política e assim por diante. Quanto 

mais rígida a sociedade, mais definido cada termo e mais apertada a 

opção. Por isso mesmo desenvolvem-se paralelamente as 

acomodações de tipo casuístico, que fazem da hipocrisia um pilar da 

civilização. E uma das grandes funções da literatura satírica, do 

realismo desmistificador e da análise psicológica é o fato de 

mostrarem, cada um a seu modo, que os referidos pares são 

reversíveis, não estanques, e que fora da racionalização ideológica as 
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antinomias convivem num curioso lusco-fusco (CANDIDO, 2010, p. 

41). 

 

Ora, se a literatura de Rubem Fonseca é intensa em sua representação do 

real, e se é intensa exatamente por reforçar um quadro social em agonia, em 

desordem, em sua própria conformação estética ela nos indicará o reverso da 

situação representada. Daí tantas vezes, num esforço realista, - como é o caso -, o 

registro abundante de pares sociais antitéticos e a sua consequente e inevitável 

escolha, como nos diz Candido. Acima da racionalidade das opções, a sobrevivência 

do gesto hipócrita.     

 

 

2.2 Deambulações marginais pela metrópole carioca 

 

 

“A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, do livro Romance negro e 

outras histórias (CR, p. 593-627), destaca-se dentro da contística fonsequiana. 

Trata-se de um conto extenso, de muitas páginas, com foco narrativo na terceira 

pessoa, o que não é um recurso comum na obra de Rubem Fonseca. O escritor 

prefere utilizar-se da primeira pessoa, ampliando assim a voz das suas 

personagens, emprestando-lhes, a priori, muito mais força, verdade, verossimilitude. 

Aliás, diversos estudiosos apontam este particular da ficção de Fonseca; entre 

esses, Antonio Candido:  

 

Ele [Rubem Fonseca] também agride o leitor pela violência, não 

apenas dos temas, mas dos recursos técnicos – fundindo ser e ato na 

eficácia de uma fala magistral em primeira pessoa, propondo soluções 

alternativas na sequência da narração. [...] Talvez este tipo de feroz 

realismo se perfaça melhor na narrativa em primeira pessoa, 

dominante na ficção brasileira atual. [...] A brutalidade da situação é 
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transmitida pela brutalidade do seu agente (personagem), ao qual se 

identifica a voz narrativa, que assim descarta qualquer interrupção ou 

contraste crítico entre narrador e matéria narrada (CANDIDO, 1987, p. 

211-213). 

 

Pelas palavras de Candido, a ferocidade do realismo da literatura de Rubem 

Fonseca, bem como de outros autores da ficção brasileira contemporânea, se faz 

muito mais pungente quando expressada na narrativa em primeira pessoa. Neste 

modelo, narrador e matéria narrada se identificariam muito mais, sugerindo que 

desse modo haveria a anulação de possíveis distanciamentos entre a matéria do 

texto e o seu narrador – e por extensão, entre o narrado e o leitor. E assim acontece, 

de fato, na grande maioria dos contos fonsequianos.      

A propósito, neste mesmo texto Candido explica que na tradição 

naturalista/realista, o escritor quando pretendia aproximar-se do popular por sua fala, 

o fazia por meio do discurso direto, geralmente usando aspas, para que se 

destacasse explicitamente o discurso alheio, a fala do outro. O escritor, por 

instabilidade das camadas sociais, e não querendo pôr em risco o seu status, fazia 

uso frequente do recurso da terceira pessoa, quando queria, pois, separar narrador 

e matéria narrada. Isto é: dessa maneira mantinha-se distanciado, pelo registro 

desse tipo de recurso, de questões mais populares, ameaçadoras da sua identidade 

intelectual e de classe. Separadas as falas no texto – terceira pessoa para o 

escritor/narrador e primeira pessoa para o outro, a personagem -, alguns escritores 

somente arriscavam representar a fala popular fazendo uso já de outro recurso, o 

discurso indireto livre. Aí, já devidamente identificados quem é quem no texto, o uso 

do discurso indireto livre que, como sabemos, mescla as duas modalidades 

anteriores, costuma seduzir e confundir o leitor. 

O escritor Rubem Fonseca, talvez por intensificar muito mais a dose de 

realismo no seu texto, não quer confundir o seu leitor. Pelo contrário, quer tê-lo 

dentro do texto, coadjutor, testemunha ocular, co-participante das ocorrências e dos 

eventos relatados. E aí, como bem diz Candido, ele não hesita em fundir “ser e ato 

na eficácia de uma fala magistral em primeira pessoa”. Aqui, mais uma evidência de 

que a matéria social, ou, no caso popular, a princípio externa à obra literária, na 

literatura de Fonseca ela se torna interna, componente natural das engendrações da 
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estrutura do texto, como prenuncia o próprio Candido: “as sugestões e influências do 

meio se incorporam à estrutura da obra – de modo tão visceral que deixam de ser 

propriamente sociais para se tornarem a substância do ato criador” (CANDIDO, 

1987, p. 164). 

Mas dizíamos que o conto “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, 

diferentemente do que está exposto, é escrito tendo por foco narrativo a terceira 

pessoa. “A coleira do cão” (CR, 1994, p. 200-234), de livro com título homônimo, 

outro conto de Rubem Fonseca referendado por seus leitores e críticos, é também 

escrito em terceira pessoa. Queremos compará-los, contrapô-los como histórias 

urbanas modernas, à luz da visão benjaminiana, a partir do seu olhar e reflexão 

sobre a obra de Baudelaire, poeta da cidade e das multidões. Antes, há algo 

importante a considerar. Vejamos estas palavras de Silviano Santiago: 

 

O narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação 

narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um 

espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste 

(literalmente ou não) da plateia, da arquibancada ou de uma poltrona 

na sala de estar ou na biblioteca; ele narra enquanto atuante 

(SANTIAGO, 2002, p. 45). 

 

Diferentemente da opinião de Candido é a posição de Santiago. Cada um 

com as suas armas, os seus argumentos, defendendo situações e momentos 

especiais da nossa história literária, do fazer do texto de ficção. A atenção de 

Santiago, por exemplo, já é para um instante posterior, um momento após, mais 

recente, caracterizado por ele como pós-moderno. A sua defesa é a de que o 

narrador desses tempos hodiernos (como é o caso do Rubem Fonseca dos últimos 

anos), exercita também uma forma especial de olhar, no seu texto.  

Como escritor, ele se permite uma flânerie diferenciada: ver-se repórter da 

cena, espectador; alguém que assiste à ação e somente a descreve, como se dela 

não pertencesse. Talvez seja esta a escolha de Fonseca quando lança mão do 

recurso da terceira pessoa. O uso desse ponto de vista, desse foco narrativo, 

assemelha-se muito ao da câmera do diretor de cinema – outra arte 

confessadamente da predileção do autor. Desse modo, é também possível fazer 
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esse exercício: total controle da cena, do cenário, das personagens, das falas, 

enfim, de todas as caracterizações do texto, inclusive cortes, pausas, ampliações. 

Comecemos pela primeira narrativa – “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro”. Por seu título, antevemos uma tríada muito cara às observações de 

Benjamin: a cidade, as suas ruas e um andarilho a percorrê-las. É importante 

observar ainda que o título do conto já chama a atenção para o ato de andar-se nas 

ruas cariocas, não se tratando apenas de um mero caminhar, passear, somente. 

Trata-se, sim, de uma atitude, uma expressão especial, uma arte.  

Este conto, por seu intenso detalhismo da cidade do Rio de Janeiro, sua 

obsessiva descrição dos lugares, do comportamento e da gente dessa cidade, 

dificulta em muito um resumo do seu enredo. A despeito desta dificuldade, 

tentaremos fazê-lo. 

Augusto, cujo nome verdadeiro é Epifânio, protagonista do conto, é um 

escritor andejo. Mora no centro da cidade do Rio de Janeiro e diuturnamente 

percorre as ruas cariocas. Agraciado com um prêmio lotérico, demite-se da 

Companhia de Água e Esgotos, onde trabalhava, para que possa se dedicar 

exclusivamente ao livro que está escrevendo, cujo título é exatamente o mesmo do 

conto. Observando sempre, Augusto faz anotações sobre tudo: nomes de ruas, 

detalhes da arquitetura, monumentos, elementos topográficos, esgotos, poças de 

água, cheiros, comportamentos, mudanças gerais na cidade e “principalmente 

pessoas” (p. 594). Além de caminhar dia e noite pela cidade, Augusto também se 

dedica a ensinar prostitutas a ler e falar de acordo com normas gramaticais. Chega a 

lhes oferecer dinheiro, para que elas se submetam ao seu método de ensino. Em 

suas caminhadas também tenta corrigir erros ortográficos de grafiteiros e 

pichadores. A certa altura, ele passa a ter dois acompanhantes em suas andanças – 

um senhor, chamado unicamente de Velho, e Kelly, prostituta e analfabeta. 

Amparada, inicialmente, nas intenções pedagógicas de Augusto, Kelly passa a 

morar com ele, e ainda lhe pede ajuda para livrar-se de um cafetão. O conto 

prossegue, com efeito metalinguístico: a narrativa estende-se à medida das 

passadas de Augusto, das suas observações meticulosas sobre a metrópole, 

marcadamente o seu lado miserável, sujo, ignominioso: extrema pobreza, 

prostituição, drogas, guerra religiosa, solidão, entre outros aspectos negativos. Na 
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cena final do conto, há uma dupla sugestão, ainda que rápida, de alguma mudança 

na história. Augusto, por consequências das suas perambulações, desta vez 

amanhece na rua, no centro da cidade, num dia de domingo. O alvorecer de mais 

um dia, e o fato de este ser domingo (no calendário cristão, o primeiro dia da 

semana), pode mesmo sugerir ao leitor um final diferente para as caminhadas e 

anotações daquele escritor andarilho. Enfim, alguma esperança de renovação. 

Todavia, para desânimo do leitor, a cena seguinte que surge diante dos seus olhos 

indica mesmo continuidade, circularidade de um cenário urbano de muitas 

carências. É isto que nos revela ambiguamente a observação última (do narrador? 

do escritor Augusto?) ao constatar que nos dias de domingo a maioria dos 

restaurantes do centro da cidade se encontra fechada: “será um dia ruim para os 

miseráveis que vivem dos restos de comida jogados fora” (p.627). 

O conto é uma espécie de mapeamento detalhado da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. Como dissemos, não somente dos seus elementos 

físicos, geográficos ou arquitetônicos. A narrativa é também uma crônica dos 

costumes, dos hábitos dessa metrópole, do modo de vida das suas personagens, 

principalmente daquelas que costumam passar despercebidas, excluídas da 

propaganda oficial, da boa notícia da cidade. Vejamos, a título de ilustração, 

algumas passagens do conto: 

 

1. Em suas andanças pelo centro da cidade, desde que começou 

a escrever o livro, Augusto olha com atenção tudo o que pode ser 

visto, fachadas, telhados, portas, janelas, cartazes pregados nas 

paredes, letreiros comerciais, luminosos ou não, buracos nas 

calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo 

água nas poças, veículos e principalmente pessoas (p. 594). 

 

2. Agora há um novo ponto de jogo do bicho, um sujeito sentado 

num banco escolar anotando num bloco as apostas dos pobres que 

não perderam a esperança, e eles devem ser muitos os miseráveis 

que não perderam a fé, pois cada vez há mais pontos de jogos 

espalhados pela cidade (p. 603 e 604). 
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3. Augusto olha para o último andar do prédio onde morou seu 

avô, e um monte de basbaques se junta em torno dele e olha também 

para o alto, macumbeiros, compradores de retalhos de tecido, vadios, 

estafetas, mendigos, camelôs, transeuntes em geral, alguns 

perguntando “o que foi”, “ele já pulou?”, ultimamente muita gente no 

centro da cidade pula das janelas dos altos escritórios e se esborracha 

na calçada (p. 604, grifos do autor). 

 

Diante do leitor, uma sucessão de imagens das caminhadas de Augusto, 

protagonista escritor que abandonou tudo pelo projeto do seu livro A arte de andar 

nas ruas do Rio de Janeiro. 

Cabe perguntar, inclusive, se a personagem principal dessa narrativa não 

seria a própria cidade do Rio de Janeiro, tal é o seu alto grau de exposição no conto: 

os seus logradouros, principalmente aqueles sujos, deteriorados, a sua gente 

humilde, o seu cotidiano perverso e assustador. A propósito, escrevendo sobre a 

contística de Rubem Fonseca, a certa altura declara Tânia Pellegrini: “o que 

sobressai é a imagem da cidade: suja, inóspita, violenta e opressora” (PELLEGRINI, 

2001, p.129). E, de fato, como já anotamos, o conto em análise, por exemplo, é 

mesmo um desfilar de tragédias, um acúmulo de desgraças comuns às grandes 

metrópoles, a partir de imagens da cidade do Rio de Janeiro. 

A tradição teórica tem elegido a personagem, o ser da ficção, como o 

elemento mais forte, mais importante do texto literário. Anatol Rosenfeld, por 

exemplo, afirma ser ele o componente que mais evidencia a obra literária: “é a 

personagem que com maior nitidez torna patente a ficção, e através dela a camada 

imaginária se adensa e se cristaliza” (ROSENFELD, 1981, p. 21). A literatura 

contemporânea, como a de Rubem Fonseca, com ares de não-canônica, parece às 

vezes contrapor-se a essa assertiva, contrariá-la, quando evidencia muito mais o 

espaço da ação, e menos a personagem, imprimindo àquele uma dimensão muito 

mais importante na composição da narrativa. Augusto, embora percorra a cidade do 

Rio dia e noite, observe-a minuciosamente, anote todas as suas transformações, 

ela, a cidade, é muito maior que ele, muito mais significativa para o conto. É ela 

quem dá vez e voz às personagens; inclusive sustenta, na composição do texto, a 

existência de um escritor, que à guisa da escritura do seu livro, a perscruta e a 

desnuda - obsessiva e exaustivamente. 
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Ao fazer do espaço o componente principal da estrutura da narrativa, a 

literatura contemporânea brinca, joga com a tradição teórica e a história do cânone 

estrutural da literatura, alterando o seu percurso. 

No primeiro fragmento, vemos o narrador apresentar o escritor Augusto, 

destacando-o como um andarilho, um sujeito nômade dentro do seu próprio 

território. Augusto acredita que em suas deambulações pensa melhor, organiza 

melhor a sua visão sobre a cidade, além de colher diretamente das ruas material 

para o livro que está escrevendo. Não à-toa a expressão latina solvitur ambulando 

(algo se dissolve ou se resolve pelo caminhar) se repetirá estrategicamente por toda 

a narrativa.  

Augusto representa a figura do flâneur baudelairiano, muito bem 

caracterizada e definida por Walter Benjamin (2000a) em tempos de início da 

chamada modernidade.  

As cidades, com a expansão agressiva dos seus contornos físicos, seus 

edifícios que desafiam a horizontalidade da paisagem, a sua gente anônima, 

colorida, o descompasso da ordem social, os infortúnios do cotidiano, a bizarrice 

cada vez mais frequente das histórias de suas personagens, entre outros aspectos, 

têm atraído a atenção da literatura mundial. Cada vez mais a cidade se faz enredo, 

personagem, motivação primeira da literatura em todo o mundo. E não tem sido 

diferente com a literatura brasileira. Aliás, já vimos com Antonio Candido, que 

prestigiar a cena urbana, e mais particularmente a cidade do Rio de Janeiro, tem 

sido uma vocação natural, um comportamento habitual da nossa literatura. 

Bóris Schnaiderman, em posfácio que escreve à coletânea Contos reunidos 

(1994), este intitulado por ele de “Vozes de barbárie, vozes de cultura – uma leitura 

dos contos de Rubem Fonseca”, observa: 

 

“A arte de andar nas ruas do Rio do Janeiro” confronta as andanças de 

“Augusto, cujo nome verdadeiro é Epifânio”, com as caminhadas, 

pelos mesmos lugares, de Joaquim Manuel de Macedo, aliás referido 

numa epígrafe ao conto. Mas por trás delas estão inúmeras outras da 

literatura. É Dostoievski andando pelas ruas de São Petersburgo e 

transpondo este caminhar para uma série de textos, desde umas 

crônicas de mocidade até as passadas de Raskólnikow na margem do 
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rio. Ou, ainda, Dostoievski nas ruas de Londres, em meio à sordidez 

máxima de uma cidade, em pleno triunfar do capitalismo. É Dickens 

junto ao Tâmisa, é Balzac, são tantas as lembranças que surgem com 

este conto. Mas certamente realidade nenhuma, nem o “pátio dos 

milagres” de Victor Hugo, ganha em asquerosidade quando 

confrontada com a miséria brasileira de nossos dias 

(SCHNAIDERMAN, 1994, p. 776) (grifos do autor). 

 

Ainda acrescentaríamos às lembranças de Schnaiderman, mais próximas de 

nós, Cesário Verde e Eça de Queiroz em sua Lisboa, alguns autores brasileiros, uns 

já referidos, como Joaquim M. de Macedo, João do Rio, José de Alencar, Lima 

Barreto e Machado de Assis. Também Charles Baudelaire expondo à Europa e 

mundo os segredos e mistérios das ruas de Paris. Em tempos mais recentes, 

obviamente, tomamos como inevitável o nome de Rubem Fonseca a explorar as 

inquietudes da cena urbana carioca.  

Augusto, como escritor, é uma espécie de alter ego, de projeção do próprio 

Fonseca. Um inquiridor, perscrutador, meticuloso observador da metrópole 

contemporânea. E, preferentemente, Augusto está sempre em áreas pobres da 

cidade, ou naquelas que se fizeram assim, aglomerando esses seres, como é o caso 

do velho centro do Rio. Augusto insiste em manter contato com aqueles que o poder 

econômico excluiu, curiosos, transeuntes anônimos, indigentes, sujeitos sozinhos, 

personagens praticamente invisíveis na paisagem febril e violenta da cidade grande. 

O leitor, por sua vez, conduzido pelo narrador, por sua ubíqua presença, 

caminhará pari passu com Augusto, adentrará a metrópole decaída e vilipendiada. 

Ele também será, por assim dizer, um flâneur benjaminiano a enxergar a urbe pelos 

olhos da literatura. Esse leitor verá, então, com a ajuda da ficção fonsequiana, como 

os citadinos formam uma multidão amorfa, insensível, a habitar o espaço da cidade 

grande numa crescente tirania do salve-se quem puder. 

 

E afinal, não terão todas elas [pessoas que habitam a cidade] que se 

esforçar pela própria felicidade através das mesmas vias e meios? E, 

no entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não tivessem 

absolutamente nada em comum, nada a ver uns com os outros. [...] 

Não ocorre a ninguém conceder ao outro um olhar sequer. Essa 

indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo em 
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seus interesses privados, avultam tanto mais repugnantes e ofensivos 

quanto mais esses indivíduos se comprimem num espaço reduzido; e 

mesmo que saibamos que esse isolamento do indivíduo, esse 

egoísmo tacanho é em toda a parte o princípio básico de nossa 

sociedade hodierna, ele não se revela nenhures tão 

desavergonhadamente, tão autoconsciente como justamente no 

tumulto da cidade grande (BENJAMIN, 2000a, p. 200). 

 

Aqui Walter Benjamin, reforçando os seus argumentos sobre a poesia urbana 

de Baudelaire, está a citar Engels, confirmando o poder coercitivo e de alienação 

que a estrutura da metrópole exerce sobre os indivíduos. Pessoas que ocupam o 

mesmo espaço e usam os mesmos caminhos, se desconhecem, não se 

cumprimentam, não sedimentam contatos, relações. As multidões são apenas 

ajuntamentos. São desvalidos entregues à sua tragédia pessoal; grupos de seres 

solitários que apenas se juntam, se aglomeram, como bem vimos nos excertos 2 e 3 

do conto, destacados um pouco atrás, e na voz de Engels, evocada por Benjamin. E 

o que é pior: quando acontece de se juntarem, quase sempre estão ligados pelo 

banal, por algum motivo trivial, ou ainda pelo trágico, como é o caso do suicídio, 

comumente a demonstração desesperada de um espírito de solidão. 

Na Paris de Baudelaire, Benjamin consegue distinguir algumas categorias 

relacionadas à vida na cidade. Entre essas, distingue muito claramente, por 

exemplo, as figuras do flâneur e do transeunte. O transeunte, diz Benjamin, é 

alguém “que se enfia na multidão” (BENJAMIN, 2000a, p. 50), sem dar a ela ou 

cobrar dela qualquer coisa. É mais um ser integrante no ajuntamento, um 

assemelhado dentro do grande grupo. Não é assim com o flâneur, como assevera o 

teórico, que “não quer perder a sua privacidade e caminha como uma 

personalidade” (Idem, p. 52). 

O flâneur, ainda que aqui e ali apareça como uma figura relacionada à 

ociosidade, ao estado contemplativo, (e o nosso Augusto, como já sabemos, demite-

se do emprego), é antes um observador arguto da cena urbana. Dia e noite o 

escritor Augusto está a acompanhar a vida da metrópole, a anotá-la, a percebê-la 

em minúcias para transformar tudo em matéria do seu livro. Ao leitor, uma metáfora 

direta, que dispensa arranjos outros de elaboração: a cidade vai-se transformando 

em escrita, texto, literatura.  
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O transeunte difere do flâneur por sua incapacidade de observação, de 

discernimento do que acontece ao seu redor. E assim ele se infiltra na paisagem 

urbana; é parte integrante dessa paisagem – e isso, para ele, é já o bastante. 

Augusto, como flâneur, descreve a cidade carioca quase que de forma 

documental. Seus olhos, sempre muito atentos, não se descuidam dos detalhes da 

sua cartografia, história, arquitetura, cultura, economia, religiosidade e vida social, 

entre outros aspectos. Escritor do trágico e do grotesco (à semelhança do seu 

criador), ele dará preferência a imagens de pavor, miséria, solidão, abandono e 

muitas injustiças que fazem o cotidiano dos grandes centros urbanos. 

Inevitavelmente, o leitor, que acompanha as caminhadas de Augusto, se deparará 

com desempregados, suicidas, catadores de papel e de vidro, miseráveis solitários, 

moradores de barracos de papelão, prostitutas analfabetas e desdentadas, e muitos 

mendigos. 

Ergue-se, no conto, um quadro asqueroso e de extrema pobreza a circundar 

símbolos de riqueza e opulência, como bancos, grandes sistemas financeiros e 

redes mundiais de lanchonetes; estes sempre sugeridos como responsáveis e 

culpados da carência e miséria de muitos. Há um momento, no texto, por exemplo, 

em que Augusto “vai até a Cinelândia, urinar no McDonald´s. Os McDonald´s são 

lugares limpos para urinar“ (p. 601). Mais adiante, observa sobre o banheiro do 

lugar: “num dos compartimentos fechados, um sujeito acaba de defecar e assovia 

satisfeito” (Idem). A imagem dos excrementos lançados na sofisticada lanchonete 

não tem como não lembrar ao leitor dos bandidos de “Feliz ano novo” que, 

agressivamente, expelem os seus excrementos no quarto luxuoso da mansão que 

assaltam. 

As observações do protagonista Augusto, cuidadosamente registradas pelo 

olhar obsessivo do narrador, dão-nos conta, ainda, da contravenção, da depredação 

do bem público, da guerra religiosa que se revela no mercantilismo de algumas 

práticas ditas espirituais, do racismo, das disputas de espaço e poder entre os 

próprios miseráveis, e das muitas mudanças históricas ou culturais que ocorreram 

na cidade do Rio de Janeiro – todas elas encaradas como negativas, 

empobrecedoras da vida na metrópole. 
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Conforme afirmado por Schnaiderman, parece mesmo que quadro nenhum da 

literatura universal se assemelha às imagens de horror da literatura brasileira em “A 

arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”. No início do conto, já nas suas primeiras 

linhas, temos uma frase basilar, emblemática: “uma cidade grande gasta muita água 

e produz muito excremento” (p. 593). Como vemos, a ideia de imundície, de uma 

constante sujidade, e ao mesmo tempo de uma necessidade premente de limpeza 

na cidade, é algo recorrente. 

É habitualmente comum que se veja a cidade como um espaço territorial 

físico, geográfico, circunscrito e delimitado politicamente. Pode-se dizer que tal 

visão, amplamente difundida, não está no seu todo equivocada. Todavia, se 

comparada à noção de território defendida por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1986; 

1992; 1997), como também por Félix Guattari e Suely Rolnik (1986), esta visão é por 

demais simplória, reducionista. Vejamos como Guattari, juntamente com Rolnik, 

definem território: 

 

A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que 

ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres 

existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os 

articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território 

pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 

percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. 

Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai 

desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, 

de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, 

estéticos, cognitivos (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 323) (grifo dos 

autores). 

 

Vemos que os autores não desconsideram a noção de território como um 

espaço compartilhado coletivamente, uma instância concretamente vivida, 

experimentada, em que os sujeitos se sentem “em casa”. Aliás, Deleuze e Guattari 

(1992) fazem mesmo menção à ideia de território como espaço físico, geográfico, 

assim como o conhecem homens e animais. No entanto, a noção de território para 

os autores, como podemos observar, é muito mais ampla, remetendo à apropriação, 

subjetivação, projetos, representações, comportamentos, investimentos. Isto é: são 
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referências simbólicas, espaçamentos historicossocias ou psicológicos que 

pressupõem a ideia de sujeito(s), identidade(s); são marcas ideológicas, subjetivas, 

marcas de pertencimento. 

Para esta tese nos apropriamos desta definição, registrando-a aqui de um 

modo simples, talvez tautológico: o território é a cidade e a cidade é, também, 

território subjetivo, representações várias. 

Grosso modo, então, podemos dizer, ainda com base nos autores citados, 

desterritorialização é o processo pelo qual se abandona o território ou, de algum 

modo, se descontrói esse território. Para esse movimento, Deleuze e Guattari têm 

uma explicação: “é a operação da linha de fuga” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 

224). No nosso caso, desterritorializar a cidade é desreferenciá-la, desestetizá-la, de 

alguma forma destruí-la. 

Se pensarmos que a modernidade, desde o advento da luz elétrica, da 

máquina, da indústria e do avanço do comércio projetou para os grandes centros 

urbanos perspectivas reais de progresso, de equilíbrio, de desenvolvimento 

tecnológico, enxergar a metrópole decadente e deteriorada, como faz o escritor 

Augusto em “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, é algo profundamente 

desolador, desestetizante. Ironicamente, o conto nos diz que a megacidade é a 

negação da cidade.  

Sabemos que Augusto é um caminhante incansável. Diuturnamente ele 

observa paisagens, logradouros, bichos, monumentos, árvores, pessoas, enfim 

detalhes, expressões da cidade carioca, numa busca obsessiva de confrontação 

com o passado. Augusto quer recuperar um tempo grandioso da metrópole carioca 

que não mais existe. E nesse sentido, o conto é uma narrativa nostálgica, 

melancólica, um registro vigoroso de ausências e perdas. O escritor Augusto 

lamenta a cidade que se foi e que não mais é. E esse lamento é a sua linha de fuga, 

o seu movimento de reterritorialização. Augusto luta infatigavelmente por 

reterritorrializar a cidade, no seu livro, na sua escritura, reconstruindo as suas 

referências identitárias, de acordo com o que acredita. E aqui, a ambiguidade é 

proposital: nesse movimento de reconstrução identitária da cidade, Augusto também 

reconstrói a sua história, reordena a sua própria identidade. 
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Daí preocupar-se com a rua que sumiu, o beco que desapareceu, a mudança 

na fachada do prédio, o ar que está irrespirável, as águas que se mostram agora 

poluídas e fétidas, os muitos carros, o barulho ensurdecedor, a cidade descuidada, a 

multidão vazia, amórfica, automatizada – que cresce e só cresce. 

Augusto, o flâneur contemporâneo, pós-moderno, registra de modo febril os 

movimentos da cidade; anota, compara, fotografa, observa cuidadosamente e 

lamenta. Tenta, de modo indisfarçável, preservar, guardar referências antigas de 

uma cidade, numa outra, que agora se mostra diferente, urbanamente policêntrica e 

empobrecida. Tentar apagar, alterar ou mesmo disfarçar imagens da urbe moderna, 

perigosa e violenta, é certamente uma luta vã, inglória. A metrópole não para, não 

pausa, não volta atrás. 

Mas isto é bem curioso: a cidade destruída, desfacelada, de algum modo se 

refaz e reaparece, sim, na memória e nos escritos de Augusto. A cidade se revigora 

no livro que ele está escrevendo. Augusto, por sua vez, também se renova, se 

fortalece como sujeito em suas próprias lembranças, nas imagens que guarda – e 

alimenta – da sua cidade Rio de Janeiro. Neste diapasão, numa prática comum à 

literatura contemporânea, a cidade passa à condição de texto; no caso, de um texto 

superposto a outro(s), como num palimpsesto sem fim, de camadas intermináveis. 

Observemos este outro fragmento do conto: 

 

Augusto volta a escrever sobre a arte de andar nas ruas do Rio. Como 

anda a pé vê coisas diferentes de quem anda de carro, ônibus, trem, 

lancha, helicóptero ou qualquer outro veículo. Ele pretende evitar que 

seu livro seja uma espécie de guia de turismo para viajantes em busca 

do exótico, do prazer, do místico, do horror, do crime e da miséria, 

como é de interesse de muitos cidadãos de recursos, estrangeiros 

principalmente; seu livro também não será um desses ridículos 

manuais que associam o andar à saúde, ao bem-estar físico e às 

noções de higiene. Também toma cautela para que o livro não se 

torne um pretexto, à maneira de Macedo, para arrolar descrições 

históricas sobre potentados e instituições, ainda que, tal como o 

romancista das donzelas, ele às vezes se entregue a divagações 

prolixas. Nem será um guia arquitetônico do Rio antigo ou compêndio 

de arquitetura urbana. Augusto quer encontrar uma arte e uma filosofia 

peripatéticas que o ajudem a estabelecer uma melhor comunhão com 

a cidade. Solvitur ambulando (CR, p. 600). 
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Neste trecho da narrativa, percebemos que pelo fato de Augusto caminhar, 

andar a pé pelas ruas do Rio, desenvolve uma visão muito mais miúda, muito mais 

próxima dos elementos e eventos da cidade. E aí, arrogantemente, imagina o 

gênero de livro que quer (e não quer) escrever, já desconsiderando outras 

abordagens, ou possíveis leituras. Augusto ingenuamente crê que fará um texto 

único, exclusivo, de sentido unidirecional. Ou seja: uma escolha que eliminará 

outras, fruto da sua visão pretensamente correta, acertada, sobre a vida. O flanador 

e escritor Augusto esquece, ou não compreende, que a cidade é, por vocação 

natural, diversos e variados textos. Mas, enfim, ele não tem a obrigação de acertar. 

Afinal, “o flâneur não é um cientista. Ele busca é a experiência, ainda que ingênua, 

pura” (SANTOS, 2010). 

O que Augusto quer é escrever, e escrever sobre a cidade – a despeito de 

tudo. Ele também quer que as pessoas leiam, em especial aquelas com quem 

sempre anda - indivíduos socialmente marginalizados, excluídos. E, para tanto, 

ensina leitura e ortografia a esses: Kelly, a principal figura feminina do conto, 

prostituta pobre e decadente, é uma de suas alunas. Não interessa a Augusto o ato 

sexual ou ainda construir uma relação afetiva com ela. Ele pretende somente que as 

prostitutas aprendam a ler, o que nem sempre é bem recebido por elas. 

A propósito, a literatura de Rubem Fonseca é pródiga em histórias de 

desacertos sexuais, relações fortuitas, aparentes, sem densidade de laços afetivos. 

Em algumas narrativas, como neste conto, temos total abstinência sexual; em 

outras, contrariamente, comportamentos exagerados ou pervertidos. Mais adiante, 

nos dedicaremos a este particular da contística fonsequiana, com mais vagar. 

Finalizando este item da tese, vejamos mais dois trechos de “A arte de andar 

nas ruas do Rio de Janeiro”: 

 

1. Agora ele é escritor e andarilho. Assim, quando não está escrevendo – ou 

ensinando as putas a ler – ele caminha pelas ruas (CR, p. 594). 

 

2. “Você é broxa?” 

“Isso não interessa. O que você vai fazer aqui é aprender a ler.” 
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“Não adianta, já tentei e não consegui.” 

“Mas eu tenho um método infalível. Basta um jornal.” 

“Eu nem sei soletrar.”  

“Você não vai soletrar, esse é o segredo do meu método, o Ivo não vê o ovo. Meu 

método se baseia numa simples premissa: nada de soletração.” (CR, p. 603) 

 

Como vemos, a leitura e a escrita são elementos importantes nesse conto. 

Ambas estão imediatamente relacionadas a imagens, à representação, à memória. 

Ambas são, nessa narrativa, emblemáticas, expressões de territorialidade, como 

diriam Deleuze e Guattari. Augusto escreve um livro porque precisa guardar, no livro 

e nele mesmo, imagens de uma cidade que mais está em sua memória do que 

diante dos seus olhos. A escrita pode dar a Augusto a cidade que ele quer – 

imaginada e controlada por ele. Desse modo, é possível afirmar que o nosso 

protagonista escritor projeta reterritorializar a cidade do Rio em sua escrita, no livro 

que escreve. E, de fato, o registro escrito pode mesmo secularizar intenções, ainda 

que mais tarde leitores mais ousados questionem tais intenções, ou deem a elas 

sentidos divergentes. Isto é, novas leituras surgirão, e assim seguidamente. 

Camadas múltiplas de sentido se encarregarão de desfazer o pretenso controle de 

Augusto sobre a cidade.  

Ensinar prostitutas analfabetas a ler, como vimos no fragmento 2, é fazê-las 

também conhecer e adentrar uma outra cidade, diferente daquela que é vista 

cotidianamente por elas em tempo real. A leitura poderá mesmo conduzir as 

prostitutas a uma cidade diferente, àquela rememorada, resgatada pelo escritor 

Augusto, materializada no seu livro. Ou ainda, a uma outra, divergente, recalcitrante 

ao modelo de Augusto. 

A metrópole, multifária, é também um texto cultural, histórica e socialmente 

elaborado – e permanentemente reelaborado – pelos seus cidadãos, flanadores ou 

não. Acreditamos que Renato C. Gomes pensa de modo semelhante. Observemos o 

que esse autor comenta a respeito do conto “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro”: 
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Enquanto anda e olha, para depois escrever, Augusto registra a cidade 

polifônica em sua superfície chapada, ao mesmo tempo que acredita 

que pode, porque pensa, solucionar os problemas da cidade dividida, 

não-compartilhada e perversa. Enfoca, precipuamente, a corrosão do 

diálogo, a perda dos referenciais de sua cartografia afetiva, a violência 

da destruição da memória da cidade. Em seu projeto de articular o 

texto, a cidade e a memória, o escritor andarilho percebe a perda da 

alma encantadora da cidade. [...] Deseja com seu livro em processo de 

escrita redescobri-la, reinventar-lhe uma cena legível, com todas as 

promessas de significação. Tenta resistir nostalgicamente ao 

estilhaçamento da cena de outrora. [...] O projeto de Augusto mantém 

simultaneamente o tom nostálgico e a desilusão pós-utópica, ao 

alimentar o desejo de tornar legível o espaço urbano, salvando em sua 

escrita as promessas de significação que a cena moderna permitia 

(GOMES, 2000, p. 71).  

 

Para Gomes, inicialmente o projeto do escritor Augusto seria articular o texto, 

a cidade e a memória. No entanto, ao afirmar mais tarde que o escritor deseja 

redescobrir a cidade, reinventá-la, ressignificá-la em sua escrita, Gomes nos 

apresenta uma ideia melhor elaborada: o projeto de Augusto é, na verdade, articular 

– no seu texto – a cidade e a memória. Conforme já dissemos, Augusto se revigora 

nos seus escritos, que por sua vez promovem a reterritorialização da metrópole 

carioca, a sua ressignificação. Assim, no conto de Rubem Fonseca, leitura e escrita, 

binômio indissociável, são agenciamentos, reinvenções de um velho e conhecido 

espaço brasileiro – a cidade do Rio de Janeiro. 

Dizendo de um outro modo, o conto em análise apresenta para o leitor, como 

na arte do palimpsesto, minimamente dois textos possíveis. Aquele que é 

imediatamente visível, o da cidade vituperada, corrompida, terrivelmente violenta e 

danosa, e um outro menos visível, mas que o leitor consegue imaginar que esteja 

nas páginas do livro de Augusto, a cidade rememorada, restaurada. Diante do leitor, 

a princípio, duas cidades, dois territórios que dependem, finalmente, da sua leitura e 

apreciação.  

Numa terceira via de possibilidades, o conto chama ainda a atenção desse 

leitor para uma outra direção, certamente a mais provocativa de todas elas: o 

alcance e a sobrevivência da própria literatura. Ao apresentar ao leitor a cidade do 

Rio de Janeiro, cidade-símbolo da nossa história (e ficção), como vencida, 
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humilhada, ou redimida na/pela memória de uma personagem, a literatura vai, por 

assim dizer, flanando entre os seus leitores, cumprindo o seu papel: registra, 

representa, redimensiona instaurando novas realidades, provoca outras abordagens, 

emociona, inquieta. E assim se revigora, se reinventa como código estético e na 

mente do leitor. Afinal, não seria também a literatura uma arte deambulante? Uma 

legítima observadora das cidades, das suas ruas, do comportamento das gentes? 

 

 

2.2.1 Augusto e Vilela – dois observadores da cena urbana 

 

 

 Voltemos agora a nossa atenção, de modo mais particularizado, para o 

delegado Vilela, protagonista do conto “A coleira do cão” (CR, 1994, 200-234), de 

livro com título homônimo. 

 Trata-se, conforme afirmado, de um conto igualmente escrito em terceira 

pessoa. Uma narrativa considerada extensa, como que também acompanhando as 

muitas andanças de Vilela e seus subordinados em busca de desvendar crimes e 

intrigas pela cidade. Vilela, à semelhança de Augusto, também percorre a cidade do 

Rio de Janeiro, dia e noite, desassossegadamente. Há algumas semelhanças e 

diversas diferenças entre essas duas personagens. Contrariamente ao escritor 

Augusto, podemos adiantar que Vilela não escreve livro nenhum e também não tem 

qualquer projeto para mudar a cidade do Rio de Janeiro. Não se demite do seu 

emprego. Muito pelo contrário, suas muitas caminhadas por becos, morros, favelas e 

ruas da cidade do Rio se devem ao seu trabalho de delegado de polícia.  

 O delegado Vilela é um flanador um tanto diferenciado do escritor Augusto. 

Mas antes vejamos um breve resumo do conto “A coleira do cão”. 

 A narrativa mostra a rotina de uma delegacia de polícia carioca, em que o 

delegado Vilela e seus subordinados têm que resolver uma série de crimes, muitos 
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deles ligados ao jogo do bicho. O conto é narrado em terceira pessoa, ainda que a 

voz do narrador apareça muito pouco na história. Os vários diálogos que aparecem 

no texto terminam por sufocar a voz do narrador. Na primeira cena da narrativa, já 

nos deparamos com Vilela e alguns policiais num morro do Rio, cercando o corpo de 

um homem de nome Claudionor, que havia sido brutalmente assassinado. Nem 

mesmo Vilela termina de tomar as providências devidas em relação àquele crime, 

chega ao seu conhecimento um outro que acabara de acontecer, ali perto, dentro de 

um ônibus. Vilela segue para lá. Investigando sempre, o delegado descobre que os 

dois crimes, e mais tarde um terceiro, teriam sido cometidos por ordem do bandido 

Bambaia, ligado ao jogo do bicho. Vilela e seus policiais passam, então, a trabalhar 

para que esses crimes sejam desvendados. Um curioso detalhe é que o delegado 

de polícia Vilela, entre outras coisas surpreendentes, gosta de pássaros e de poesia. 

Mais tarde se descobrirá que o livro que lê, em suas poucas horas vagas, é Claro 

enigma, de Drummond. O delegado também não permite que bêbados sejam presos 

sem justificativa, ou que os seus subordinados torturem os encarcerados. Enfim, o 

delegado Vilela possui um perfil bastante diferenciado daquele que é comumente 

traçado para os delegados de polícia do país. No final da narrativa, no entanto, ao 

desaparecer um dos seus policiais, morto num tiroteio, Vilela perde o controle e 

chega a torturar, quase matando, um informante que se negava a declarar o que 

sabia. 

 Ao contrário do que costuma ocorrer com as narrativas policiais, Rubem 

Fonseca, neste conto, negligencia a trama, não apresentando para o leitor o 

desfecho das investigações do delegado Vilela. Em “A coleira do cão”, aliás, o leitor 

não acompanha o avanço das investigações, não torce por esta ou aquela 

personagem, e nem mesmo descobre, ao final, quem é culpado ou inocente. E, 

ademais, o comportamento do detetive Vilela é bastante incomum, o que ainda 

detalharemos um pouco mais adiante. 

 Parece muito mais importar para a literatura contemporânea, o que está 

sendo contado, apresentado no ato da narrativa. Sem discussões prolongadas, 

divagações ideologizantes, questionamentos complexos. Sem explicações ou 

justificativas demoradas. Nessa literatura, os clássicos motivos da chamada ficção 

realista, como por exemplo militantes sindicais, estudantes revolucionários, 

proletários em luta, defensores obstinados de causas humanitárias ou coisas 
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parecidas, não aparecem. Pelas caminhadas de um escritor recalcitrante, ou pelos 

passos de um delegado em seu ofício diário contra o crime, Rubem Fonseca vai 

apresentando ao leitor imagens de uma cidade à mercê da violência e do medo; um 

cenário amoral, aviltado em seus menores interesses. Fonseca desnuda a cidade do 

Rio por inteiro, e expõe para o leitor, sem reservas ou moralismos, as suas 

entranhas apodrecidas. 

 De acordo com Bóris Schnaiderman, o texto “A coleira do cão“ “contém 

algumas das cenas mais brutais da obra de Rubem Fonseca. O que há de 

implacável em nosso sistema policial aparece em toda a crueza” (In: CR, 1994, p. 

774). De fato, a descrição de um crime, na primeira cena do conto, já nos dá a 

medida do que vamos encontrar pela frente: 

 

Vilela chegou perto do corpo caído. Na testa negra havia um orifício 

avermelhado; a parte de trás da cabeça tinha desaparecido, em seu 

lugar havia um buraco onde se viam restos de miolos, lascas de ossos 

misturados com cabelos, coágulos de sangue escuro cheios de 

moscas. Sangue empapava a camisa, no peito e nas costas (CR, 

1994, p. 200). 

 

Embora o leitor saiba que uma cena como essa é hoje comum na rotina de 

um delegado de polícia de uma cidade grande, como é o caso do Rio de Janeiro, 

não deixará de ficar chocado pelo seu alto grau de crueldade, pelo seu aspecto 

aterrador. Ali mesmo, diante daquele corpo, Vilela é comunicado de outro crime. 

Antes de sair para atender o outro chamado, ele se despede de Casemiro, um 

policial de sua delegacia, que estava com ele naquela missão. A fala de Casemiro, 

nesse momento, é surpreendente. Ela desencadeará, para o leitor, uma série de 

atributos incomuns do delegado Vilela: “o negócio está duro, mas acho que vou 

arranjar um canário para o senhor” (CR, p. 202). 

Infere-se da fala de Casemiro que o delegado Vilela tinha pelo menos dois 

propósitos ao subir os morros da cidade: resolver alguma questão de ordem policial 

e, aproveitando a oportunidade, tentar conseguir com moradores algum canário. A 

partir desse episódio, como dissemos, o leitor conhecerá um delegado de polícia 



65 

 

bastante incomum, muito diferente da imagem que se tem de um policial, e 

principalmente, de um policial investido de maior autoridade. 

Vilela, além de gostar de pássaros, está sempre desarmado, mesmo quando 

comanda operações policiais perigosas; mostra-se um homem incorruptível, atônito 

com a corrupção operada na polícia, na sua delegacia, nos cartórios e em outras 

instâncias da justiça. O policial continuará surpreendendo: é também um delegado 

que desaprova veementemente a tortura ou qualquer outro método repressivo; 

defende um tratamento de respeito para com todos os encarcerados, sem 

espancamento e sem ódio. E como se todas essas características inusitadas não 

bastassem, o detetive Vilela é leitor. Leitor de poesia, leitor de Drummond. 

Vejamos, a título de ilustração, um fragmento de uma reportagem policial que 

critica o trabalho de Vilela, acusando-o de moroso quanto ao deslindamento dos 

crimes que investiga: 

 

É pena que homens como o delegado Vilela contribuam para 

desmoralizar uma entidade que sempre mereceu o nosso respeito, 

talvez infundadamente, somos obrigados a constatar com tristeza. O 

delegado Vilela gosta de ler. Devia estar lendo versos na hora em que 

ocorreram aquelas revoltantes e vergonhosas chacinas. Quando 

chegamos, para entrevistá-lo, somente encontramos, sobre a sua 

mesa, um livro que a subserviência do detetive Washington Luiz 

Gomes não conseguiu esconder de nós. Chamava-se Claro enigma 

(CR, p. 217) (grifo do autor). 

 

Com o delegado Vilela, Rubem Fonseca cria uma personagem provocativa, 

desafiadora, desnorteando o seu leitor. Um delegado de polícia, numa metrópole 

como a cidade do Rio de Janeiro, que enfrenta uma rotina diária de corrupção, de 

desmoralização do próprio sistema policial e muitos crimes lendo poemas, é mesmo 

uma personagem invulgar. Num cenário cotidiano de assaltos, subornos, arrivismos, 

mentiras bastantes e intensa bandidagem, a poesia aparece como uma voz 

destoante. Uma nota dissonante de lirismo em meio à barbárie. Silviano Santiago, 

em texto que define o narrador pós-moderno, já referendado nesta tese, 

sugestivamente observa que “num conto pós-moderno, morte e amor se encontram 

no meio da ponte da vida” (SANTIAGO, 2002, p. 50). E, especificamente em relação 
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à contística de Rubem Fonseca, Costa Lima dispara, certeiro: “o lirismo vem à tona 

apoiado no grotesco” (LIMA, 1991, p. 155). 

Rubem Fonseca ainda surpreenderá o leitor de “A coleira do cão”, reservando 

para o final da história alguns acontecimentos inesperados. O detetive Vilela, ao 

perder um de seus policiais, morto num enfrentamento com bandidos, se 

descontrola e passa a apresentar um comportamento agressivo, violento, até então 

insistentemente condenado por ele. Há a sugestão, no texto, de que o policial morto 

teria sido baleado involuntariamente, no meio da noite, por um colega seu de farda, 

quando perseguiam criminosos. Este incidente parece ser demais para Vilela, algo 

insustentável. Diante do leitor agora um delegado de polícia vencido em seus 

propósitos humanitários, um homem embrutecido, incapaz de perceber a dor do 

outro. O leitor de Drummond, homem sensível e correto, se transforma num outro, 

cheio de ódio, esgotado, que se confessa também, inclusive, desejoso de matar. 

Embora apareça esta situação, na verdade o leitor desconhece possíveis 

razões íntimas para uma mudança de comportamento tão radical quanto a que se dá 

em Vilela. Mesmo sendo esta personagem um leitor contumaz, um amante da 

poesia, um defensor de direitos humanos e sociais, - o que induz o leitor do conto a 

enxergá-lo como um ser de rara sensibilidade -, mesmo assim ele, leitor, nada sabe 

dos questionamentos, das razões interiores da mudança de personalidade do 

delegado Vilela. E assim acontece, via de regra, com as demais personagens de 

Rubem Fonseca. Nessa literatura de conteúdo feroz, ultrarrealista, assim já definida 

por Candido e Bosi, parece não haver mesmo espaço para psicologismos. 

A ficção fonsequiana é por demais objetiva, direta. Um mundo de 

imediatismos em que não há lugar para dilemas psicológicos. Trazendo uma vez 

mais a opinião de Costa Lima, ele afirma que nessa literatura “a profundidade 

psicológica seria normalmente forçada” (LIMA, 1991, p. 147).  

Vilela é agora um homem amargurado, estressado e triste. E mais que isso: 

um delegado carregado de ódio. O fatídico acaso numa noite de diligências, a bala 

perdida que teria acertado o seu companheiro Melinho, talvez disparada por um 

outro companheiro de equipe, funcionam para Vilela como um indicador de que 

parecem ser inúteis os seus esforços humanitários – ainda que persistentes, 

vigorosos. Há um sistema de coisas perverso, maior do que o gesto esperançoso de 
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um indivíduo isolado. Desvendar assassinatos e outros crimes ganham aspecto 

agora de algo menor, diante do horror que cada vez mais se conhece dentro 

daquela delegacia. Tem-se uma rotina cruel e desumana que pode fazer do próprio 

colega e parceiro um homicida, ainda que, no caso, involuntariamente. 

De acordo com Adorno, a sociedade burguesa, que é essencialmente 

bárbara, desenvolve a sua própria forma (ou fórmula) para se manter como tal. A 

violência física, por exemplo, legado dos dominadores, é um suporte fundamental 

nesse processo. Em uma sociedade de essência bárbara, como define o teórico, 

não há, pois, vez para um delegado de polícia que se porte de forma humanista. A 

própria organização da estrutura social (aqui, mais imediatamente, policial) fará com 

que esse delegado, representante direto dessa estrutura, faça uso da força e de 

métodos repressivos. Segundo Adorno, 

 

o que é informe nos dominados é produto da forma social. A produção 

de bárbaros pela cultura foi sempre utilizada por ela para manter viva a 

sua própria essência bárbara. A dominação delega a alguns dos 

dominados a violência física sobre a qual ela repousa (ADORNO, 

1992, p. 160). 

 

O filósofo faz referência explícita à organização perversa do modelo de uma 

sociedade de contrastes. Refere-se ao poder de coerção dos dominadores sobre os 

dominados, os quais impõem a estes o uso da força física. Vê-se desse modo que, 

segundo o pensamento adorniano, a violência termina por ser legitimada pela 

própria organização social. Transpondo estas palavras de Adorno para a ficção 

contemporânea de Rubem Fonseca, compreendemos que a condição final da 

personagem Vilela – um delegado de polícia rendido ao sistema, desumano e 

violento – é historicamente determinada, irreversível. 

E realmente, numa realidade social imediatista e desigual como a brasileira 

(da qual a sociedade carioca é exemplo típico), um delegado de polícia que aprecie 

o texto poético, ou ainda que exija respeito e dignidade para com todos os 

indivíduos, subordinados a ele, ou não, isso parece, de fato, não fazer sentido 

nenhum. 
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A título de informação, o delegado Vilela, como várias outras personagens de 

Rubem Fonseca, reaparecerá em outras histórias do escritor, com mais ou menos 

características distintas, conforme já anotado nesta tese. Por exemplo, o leitor verá 

novamente esta personagem no romance Agosto (1990), dessa vez como o 

delegado Mattos. Aliás, a personagem aparecerá em dose dupla, já que o romance 

também foi adaptado para uma série da Rede Globo de Televisão, na época 

recebendo o mesmo nome do livro, levada ao ar no ano de 1993. Na série, o 

delegado Mattos foi interpretado pelo ator José Mayer. Enfim, no conto, romance ou 

seriado, Vilela e Mattos são igualmente um delegado de polícia que se vê dividido 

entre dois extremos: os valores éticos e morais em que acredita e, do outro lado, a 

vilania de uma estrutura policial (por extensão, social e política) totalmente 

corrompida. Talvez não seja temerária, absurda, a metáfora que nos ocorre neste 

instante, inspirada no título do conto que estamos analisando: um delegado de 

polícia inevitavelmente preso a uma coleira.  

A cena final de “A coleira do cão”, com imagens por demais alegóricas, é 

fundamental para que se compreenda melhor a trajetória e os sentimentos do 

delegado Vilela. Nesta cena, o detetive e o seu companheiro Washington tinham 

acabado de sair da casa de Melinho, policial que fora baleado e morto na noite 

anterior. Os dois foram a casa daquele policial levar a notícia da sua morte, à sua 

esposa e filhos. Já de volta, depois de um período de grave silêncio dentro do carro, 

eis o diálogo de Vilela com o seu companheiro naquela missão: 

 

“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.” “Já entrei sim. Mas meus 

olhos nem sempre sabem ver”. “Tem vezes que o senhor fica muito 

difícil de entender”, disse Washington bocejando, cansado (CR, p. 

234). 

 

A partir desse instante, dá-se uma espécie de epifania no conto, mudando o 

modo de Vilela ver e interpretar o que está à sua volta. Distinguimos agora um 
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delegado surpreso com o que vê na casa do policial morto: flores falsas numa jarra 

igualmente falsa de cristal, móveis e roupas estragados, uma imagem religiosa 

também desbotada, criança com pés descalços. E uma outra observação, que para 

Vilela, um leitor, era algo ainda mais cruel – nenhum livro naquela casa. Vilela 

lançou um olhar amplo sobre a casa de Melinho, alcançando objetos e pessoas. 

Define a sua visão com uma observação ao mesmo tempo contundente e 

melancólica: “houve um momento em que a tristeza das coisas foi maior do que a 

dor das pessoas”. 

O delegado Vilela, que a princípio saíra tão-somente para comunicar a morte 

de um colega de farda, parece agora agonizar para aceitar a ideia de que podem 

haver coisas mais doloridas na vida do que a própria morte – como a convivência 

diária com flores falsas, jarras falsas, móveis estragados, roupas puídas, esculturas  

religiosas sujeitas à ação inexorável do tempo. E, depois, como aceitar a ideia de 

não ver livro nenhum na casa do seu colega policial? Olhara tudo sempre tão 

equivocadamente? Insistira numa gestão humanizante, a despeito de tudo, de todo o 

resto? Como entender agora a aparência de artificialidade, de incômoda pobreza na 

casa do policial morto? São muitas as questões daquele momento. Talvez nunca 

tenha percebido, de fato, as coisas como elas realmente são. E talvez, por isso 

mesmo, incomoda-lhe tanto a imagem da criança de pé no chão, numa casa sem 

livro nenhum – um lar sem qualquer poesia. 

A fala interjectiva do companheiro Washington, logo depois da primeira fala 

de Vilela, confirma o estado de estupefação do delegado – um instante como que de 

revelação, de descobrimento de uma realidade, até então, aparentemente ignorada, 

neglicenciada, ou ainda desconhecida. Todavia, convenhamos, é mesmo difícil que 

o leitor imagine um delegado de polícia carioca que desconheça as reais condições 

de vida dos seus subordinados. A declaração final de Washington, de que às vezes 

era difícil entender a posição do delegado, deve ser confirmada pelo leitor do conto: 

é mesmo forçoso compreender os dois estados comportamentais do delegado Vilela 

– tanto o primeiro quanto o último. 

Ao afirmar que já estivera em casa de pobre, e em seguida, declarar que os 

seus olhos “nem sempre sabem ver”, é como se na verdade nunca tivesse ali 

estado. Ou, na hipótese contrária, tivesse ignorado completamente o que vira. 
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Assim, Vilela demonstra que parecia desconhecer uma realidade social injusta e 

repressiva, da qual a organização policial é um dos seus mais terríveis 

componentes. 

Vilela é agora um homem frio, insensível. Alguém que se obstinou 

ingenuamente em impregnar de amor uma vida policial sustentada com o poder do 

ódio. O delegado Vilela passou, ele mesmo, por um verdadeiro processo de morte, 

para finalmente entender que os seus olhos nem sempre viram as coisas como de 

fato eram. A trajetória do seu olhar, da sua percepção e observação daquilo que 

está ao seu redor, é o que mais nos interessa nesta tese. E nesse particular, o 

delegado Vilela é muito parecido com o escritor Augusto, ressalvadas algumas 

oportunas diferenças.  

Delegado e escritor frequentam a mesma cidade, são testemunhas do mesmo 

cenário, ainda que movidos por razões distintas. Augusto escreve um livro e por ele 

caminha dia e noite no centro da metrópole, na busca obstinada do registro 

minimalista dos fatos, comparando cada detalhe da cidade presente com outros que 

permanecem em sua nostálgica memória. Vilela, por sua vez, se move por regiões 

periféricas da cidade, cumprindo o seu dever de delegado de polícia. E aí o leitor de 

Rubem Fonseca, também provocado a exercitar a sua flânerie, quando da 

comparação das duas narrativas, perceberá que o centro de Augusto e a periferia de 

Vilela, na verdade são pedaços muito parecidos de uma cidade única, o Rio de 

Janeiro. 

Embora apresentem alguns elementos urbanos diferenciados, o leitor verá 

que as ruas asfaltadas do centro da cidade e a favela da sua periferia se unem na 

imagem da sua gente numerosa, sozinha, desvalida, entregue ao descaso público e 

ao ritmo cada vez mais acelerado da violência. 

Permitimo-nos aqui fazer uso de um jogo de palavras. A visão do escritor 

Augusto sobre a cidade, ainda que com diversas distorções, parece-nos mais 

centrada, mais assentada nos seus reais problemas. O profissional Vilela, delegado 

de polícia, embora lide de forma direta com a violência e frequente diuturnamente 

ambientes desfavorecidos da cidade do Rio de Janeiro, apresenta uma visão como 

que periférica da metrópole. Não à-toa, objetos artificiais, criança descalça e 
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ausência de livros na casa do policial lhe parecerão itens incompreendidos, 

absurdos. 

Permitindo-nos, mais uma vez, um outro jogo de palavras, o delegado Vilela é 

o investigador que não investiga – ou que investiga mal. O conto apresenta, à 

exceção da sua cena final, um delegado descuidado, até mesmo negligente em suas 

observações. O espírito ético com que tentou comandar a sua delegacia, não 

permitindo que a sua corporação cedesse, entre outras coisas, à tentação da força 

física, do abuso da autoridade e da corrupção do dinheiro fácil, parece ter desviado, 

distorcido a atenção do delegado. Não que estejamos a dizer, ou defender, o 

contrário. Ou seja, de que seriam absurdos ou improcedentes os esforços morais do 

delegado. O que verificamos, como vimos de modo acentuado na cena final do 

conto, são indícios da visão descabida de uma autoridade de policia - sobre o 

sistema policial, que imediatamente representa, e extensivamente, sobre toda a 

realidade social. 

Daí, ao final da narrativa, um delegado desapontado, atônito, agonizante. 

Deixara de perceber, em tempo devido, as injustiças e distorções de um sistema 

opressivo e desumano que ajudara a perpetuar.   

Benjamin (op. cit.), uma vez mais apoiando-se na obra de Baudelaire, faz 

outra distinção relevante, desta vez entre o basbaque e o flâneur. O primeiro 

também se enquadraria, a princípio, na figura do transeunte, esta já abordada no 

nosso texto, mas com um acréscimo importante. O basbaque não é meramente um 

caminhante nas ruas da cidade, um perambulante indiferente à estrutura moderna 

da metrópole. Antes, ele se contagia com essa estrutura, fica como que envolvido, 

de algum modo encantado, seduzido por ela. Obviamente, falta-lhe a característica 

da inquirição, da reflexão, da observação atenta, que esta pertence ao flâneur, de 

acordo com a teoria benjaminiana. 

No nosso modo de ver, na etapa inicial de “A coleira do cão”, o delegado 

Vilela parece comportar-se como um basbaque. Alguém que se deixou envolver, 

contagiar-se completamente com o seu posto, a sua profissão, com atributos e 

condutas que julgava positivos, independentemente de qualquer outra situação. Já 

não é assim na etapa final do conto. Vemos ali, na figura do detetive Vilela, um 

flâneur – ainda que tardio.   
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Vilela, nas cenas iniciais da narrativa, percorre as ruas do Rio de Janeiro por 

força do seu compromisso, da sua responsabilidade como delegado de polícia. Ao 

perceber, finalmente, a cidade com as suas engendrações políticas e sociais, alguns 

dos seus contornos sistêmicos, Vilela passa a enxergá-la de forma diferente. 

Sentindo a cena urbana de modo mais intenso, inclusive desconfiando da sua 

própria maneira de vê-la anteriormente, como vimos na cena final do conto, o 

delegado revela-se flâneur para o leitor, ainda que meio às avessas. Um sujeito 

assustado com o que observara. Ou, ao contrário, com o que havia deixado de 

observar. Enfim, com o que acabara de descobrir. 

Adiante, no item seguinte, permitimo-nos num exercício livre de leitura, um 

entendimento diferenciado da trajetória do delegado Vilela no conto. 

Na verdade, Augusto e Vilela são dois idealistas. Do seu jeito particular de 

ser, são dois amantes e representantes do universo da literatura. Augusto escreve 

livros, enquanto que o delegado Vilela é leitor da poesia de Drummond. São, assim, 

dois flanadores, deambulantes solitários na cidade-símbolo da nossa ficção. Negam-

se igualmente a aceitar a realidade que está posta diante dos seus olhos: uma 

cidade desordenada, enfraquecida, desestimulante, que frustra até mesmo aqueles 

que são capazes de senti-la de um modo diferente. Isto é, aqueles que podem 

imaginar para ela outras realidades possíveis, construídas a partir do poder inventivo 

da palavra – como escritores e leitores.  
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2.2.2 Dois contos, duas histórias urbanas e outros dizeres 

 

 

  O escritor Augusto e o delegado Vilela são dois flanadores que nos levam 

longe. Mas longe, talvez, do que tenha imaginado o seu criador, Rubem Fonseca. 

  Neste item da tese, resolvemos discorrer um pouco mais sobre os dois contos 

estudados anteriormente: “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” e “A coleira 

do cão”. Resolvemos nos ater, de modo um pouco mais demorado, mais detalhado, 

ao dizer dessas narrativas, à sua estrutura discursiva. Para isso, nos valeremos de 

alguns pressupostos básicos da chamada Análise do discurso. Repetimos: básicos, 

basilares, porções módicas. 

  A intenção não é nos aprofundarmos nesse assunto. Não teríamos 

competência para tanto, dada a vastidão da temática. Queremos, sim, refletir um 

pouco sobre a capacidade de representação (feroz, brutalista, ultrarrealista) da 

literatura urbana e contemporânea de Rubem Fonseca. Pensando assim, 

priorizaremos alguns elementos do texto de Fonseca, como autoria, personagens, 

leitura e estrutura de linguagem. Ilustraremos a nossa análise com trechos do conto 

ora em destaque. Preferentemente, fragmentos ainda não destacados na tese. 

  Iniciamos, pois, com uma recomendação de Michel Foucault, um dos 

nomes fundamentais dos estudos do discurso. Ele sentencia: 

   

Uma coisa ao menos deve ser sublinhada: a análise do discurso [...] 
não desvenda a universalidade de um sentido; ela mostra à luz do dia 
o jogo da rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação. 
Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação e não 
generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante 
(FOUCAULT, 2009, p. 70). 

 

 Antes de o leitor acompanhar os passos de Augusto pelas ruas da cidade 

carioca, lerá a inscrição que encima o conto “A arte de andar nas ruas do Rio do 

Janeiro”. Como epígrafe, ali estarão palavras de Joaquim M. de Macedo, em texto 
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intitulado Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro, datado de 1862: “em uma 

palavra, a desmoralização era geral. Clero, nobreza e povo estavam todos 

pervertidos”. 

 Várias informações estão disponíveis para o leitor, já na entrada do conto, a 

partir dessa citação. Entre outras, eis algumas: trata-se de uma visão geral da 

cidade, resultado de um passeio, e logo a seguir o leitor estará passeando com 

Augusto pelas ruas cariocas; a informação prévia de que a desmoralização na 

cidade é antiga, remontando a épocas passadas, como a data de 1862; a corrupção 

na cidade era geral, à época, atingindo a todas as classes sociais de então – clero, 

nobreza e povo; Joaquim M. de Macedo é autor literário, portanto, o desmazelo na 

cidade do Rio é assunto histórico e também literário. E, talvez, a leitura mais 

evidente: o conto contemporâneo do também escritor Rubem Fonseca (que logo 

será lido e conhecido do leitor), perpetuará – sabiamente - essa tradição. 

 Outras inferências, de pronto, o leitor poderá fazer já a partir da epígrafe. 

Rubem Fonseca escreve “em cima” de outros textos, outros dizeres, outros 

discursos sobre a cidade do Rio. Ou seja, o mote de “A arte de andar nas ruas do 

Rio de Janeiro”, o de uma cidade desfacelada, chafurdada e corrupta não é novo. É 

matéria já conhecida e veiculada – inclusive na literatura. Novos serão linguagem, 

personagens, estilo, outros motivos, enfim. Como uma camada a mais de um 

palimpsesto antigo, outra maneira de repetir o dito, nova forma de apresentar o que 

já é conhecido.  

 Aprendemos com Sírio Possenti que “os efeitos de sentido dependem muito 

do próprio texto, mas claramente não dependem só dele” (POSSENTI, 2004, p. 32). 

Maria do R. Gregolin nos dirá isto com mais detalhes: 

 

A interpretação não se limita à decodificação dos signos, nem se 
restringe ao desvendamento de sentidos exteriores ao texto. Ela é as 
duas coisas ao mesmo tempo: leitura dos vestígios que exibem a rede 
de discursos que envolvem os sentidos, que leva a outros textos, que 
estão sempre à procura de suas fontes, em suas citações, em suas 
glosas, em seus comentários. Por isso, os sentidos nunca se dão em 
definitivo; existem sempre aberturas por onde é possível o movimento 
da contradição, do deslocamento e da polêmica (GREGOLIN, 2007, p. 
49 e 50). 
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Como vemos, não há textos com sentidos somente internos, intrínsecos, e outros 

com sentidos externos. Os sentidos se complementam, se interpenetram, se 

buscam. Vale dizer que até mesmo se opõem, se contrastam, se abrem em novos 

efeitos de sentido. 

 Vejamos, pois, outros sentidos – aparentemente externos -, já apontados por 

nós com relação à obra de Rubem Fonseca e a esse conto em particular. Vimos 

com Antonio Candido que Rubem Fonseca dará continuidade a uma vocação 

urbana da nossa literatura, ainda que de modo, sentencia, muito mais intenso. 

Candido citará alguns nomes que antecederam o escritor, inclusive igualmente 

refletindo sobre os destinos da cidade do Rio de Janeiro. Cita, por exemplo, João 

Antônio, João do Rio, outros nomes e o próprio Joaquim Manuel de Macedo. Isto é: 

o crítico confirma o sentido de que Rubem Fonseca surge nesse cenário e se 

sedimenta nessa tradição nacional da nossa história literária. Com Bóris 

Schnaiderman, em anotações específicas sobre o conto “A arte de andar nas ruas 

do Rio de Janeiro”, o sentido anterior é ampliado, alargado universalmente, quando 

o crítico diz que essa história fonsequiana suscita lembranças de autores, 

personagens e enredos da literatura universal. 

 Nesse amálgama discursivo surgem diversos outros sentidos. Há um outro 

que parece correr paralelamente nessa teia de signos, cujo(s) significado(s) 

interessa(m) muito de perto à nossa tese. Ambos os críticos atestam e endossam a 

qualidade estética da ficção de Rubem Fonseca. Candido, a citá-lo em seu texto, 

que versa sobre a nova narrativa literária brasileira, chamá-lo de grande mestre do 

conto e reconhecer o seu lugar destacado numa plêiade especial de escritores; 

Schnaiderman, a organizar e publicar a maior coletânea de contos do escritor, até 

então, escrever artigo ao final do livro – um dos mais iluminadores – sobre a 

contística do autor.  

 Obviamente, há outros e outros dizeres em “A arte de andar nas ruas do Rio 

de Janeiro”, além destes aqui aludidos e daqueles já referidos em partes anteriores 

da tese. Todos eles contribuindo para ampliar a dimensão representativa da obra 

fonsequiana, a sua capacidade mimética. 

 Adentremos um pouco mais no conto em busca de novos sentidos, que 

certamente aflorarão do texto. 
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 A teoria literária tem nos advertido sobre a importância da chamada 

Introdução, ou Apresentação, nos textos narrativos, principalmente. Via de regra, 

nessa parte inicial do texto os autores costumar apresentar a ambientação da 

narrativa, descrever cenários e personagens protagonistas, apontar eventos 

principais, desenvolver sequências significativas do enredo. Enfim, situar o leitor 

sobre a história que ele irá ler. Atentemos, então, um pouco mais para o início do 

conto “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”. Mais especificamente, para o 

seu segundo parágrafo:  

 

 No tempo em que trabalhava na companhia de águas e 
esgotos ele pensa em abandonar tudo para viver de escrever. Mas 
João, um amigo que havia publicado um livro de poesia e outro de 
contos e estava escrevendo um romance de seiscentas páginas, lhe 
disse que o verdadeiro escritor não deve viver do que escrevia, era 
obsceno, não se podia servir à arte e a Mammon ao mesmo tempo, 
portanto era melhor que Augusto ganhasse o pão de cada dia na 
companhia de águas e esgotos, e escrevesse à noite. Seu amigo era 
casado com uma mulher que sofria dos rins, pai de uma filha asmática 
e hospedeiro de uma sogra débil mental e mesmo assim cumpria as 
suas obrigações para com a literatura. [...] João dizia que havia um 
ônus a se pagar pelo ideal artístico, pobreza, embriaguês, loucura, 
escárnio dos tolos, agressão dos invejosos, incompreensão dos 
amigos, solidão, fracasso. E provou que tinha razão morrendo de uma 
doença causada pelo cansaço e pela tristeza, antes de acabar o seu 
romance de seiscentas páginas. Que a viúva jogou no lixo, junto com 
outros papéis velhos (CR, p. 593 e 594). 

 

 No primeiro parágrafo do conto, não destacado, o narrador apresenta ao leitor 

algumas informações essenciais sobre a personagem Augusto, estas já anotadas 

nesta tese. Ele é o protagonista da narrativa, escritor andarilho, mora num sobrado, 

no centro do Rio de Janeiro, e vive a deambular pela cidade dia e noite. No segundo 

parágrafo, em destaque, o narrador muda o seu foco. Aparece agora o universo de 

trabalho de Augusto, a sua atividade como escritor e a sua relação com João, 

também escritor e colega dos tempos em que trabalhava na companhia de águas e 

esgotos da cidade.  

 A história do escritor João é sintomática. Curta e breve. Aparece e 

desaparece (motivada por morte) num único parágrafo, o segundo de um conto 
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longo, extenso, de muitas páginas. Não mais é lembrada, rememorada em momento 

nenhum, parecendo excesso de informação, uma história isolada, que até mesmo 

pode ser ignorada. No entanto, analistas mais atentos para o dizer do texto, cremos, 

certamente diriam: trata-se de uma história repleta de sentidos. 

 João representa a imagem clássica do escritor com ideal romântico. Não 

submete o seu lavor literário – e nem a sua vida pessoal – ao poder mundano do 

dinheiro; isto seria obsceno. Acredita mesmo haver “um ônus a pagar pelo ideal 

artístico”. E para isso cerca-se de trabalho, doenças e tristeza; um renovado mal-do-

século, uma espécie de espírito autodestrutivo. O livro que escreve, com seiscentas 

páginas, sugere verborragia, retórica intelectual e, pior, uma literatura desvinculada 

do mundo real. 

 O narrador, depois de algumas poucas linhas, rapidamente decide: João 

deve morrer. A sua imagem deve desaparecer rapidamente da narrativa. Se há 

mesmo um ônus artístico a ser pago, que ele, o escritor João, pague com a sua 

própria vida. João fracassou em vida e como escritor – morre antes de terminar o 

seu portentoso livro. O seu legado é a indiferença e a humilhação pública da esposa. 

Ela joga o seu livro no lixo, juntamente com outros papéis, que julga imprestáveis.   

 Fica evidente para o leitor que o narrador prefere o escritor Augusto: este 

realista e contemporâneo, meticuloso, atento observador da cena urbana. A 

extensão da narrativa apresentará outros dados sobre o escritor Augusto: além do ar 

de vagabundo, vive sozinho no centro da cidade, rodeado de ratos e de muita 

sujeira. Como se não bastassem dois dentes que lhe faltam, falta-lhe também uma 

orelha. 

 A breve história do escritor João, aparentemente escondida, desimportante, 

na verdade é incisiva, determinante para uma compreensão maior do conto. Com 

ela, define-se fronteiras, valores que serão fomentados em toda a extensão seguinte 

da narrativa. O texto está a nos dizer que o escritor com o perfil de João perdeu a 

vez, não há mais espaço para ele. Há, sim, a busca – e necessidade – de novas 

ideias, novas posições. Augusto (imagem do próprio Fonseca?) é um desses novos. 

Se lembrarmos do conto “Intestino grosso”, aquele escritor é seguidor dos agitos da 

cidade, do barulho dos motores, da rua movimentada com as multidões. Augusto, 
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igualmente, perscruta a cidade incessantemente com o seu olhar de caçador, o seu 

espírito flâneur. 

 Sendo “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” um conto escrito em 

terceira pessoa, todo ele conduzido e controlado pela voz do narrador, falamos em 

decisões do narrador. Deveríamos, ao invés, ter falado em decisões do autor? 

Observemos o que nos diz Michel Foucault, mais especificamente sobre o autor de 

literatura, quando o distingue da figura do escritor.  

 

O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas 
unidades, seus nós de coerência, sua inscrição no real. [...] Isso não 
impede que ele tenha existido, esse autor real, esse homem que 
irrompe em meio a todas as palavras usadas, trazendo nelas seu 
gênio ou sua desordem. Seria absurdo negar, é claro, a existência do 
indivíduo que escreve e inventa. Mas penso que – ao menos desde 
uma certa época – o indivíduo que se põe a escrever um texto no 
horizonte do qual paira uma obra possível retoma por sua conta a 
função do autor: aquilo que ele escreve e o que não escreve, aquilo 
que desenha, mesmo a título de rascunho provisório, como esboço da 
obra, e o que deixa, vai cair como conversas cotidianas. Todo esse 
jogo de diferenças é prescrito pela função do autor, tal como a recebe 
de sua época ou tal como ele, por sua vez, a modifica. Pois embora 
possa modificar a imagem tradicional que se faz de um autor, será a 
partir de uma nova posição do autor que recortará em tudo o que 
poderia ter dito, em tudo o que diz todos os dias, a todo momento, o 
perfil ainda trêmulo de sua obra (FOUCAULT, 2009, p. 28 e 29).  

 

 A noção de autoria não é muito tranquila entre os estudiosos do discurso. No 

entanto, percebe-se que a posição de Foucault, se não aceita totalmente, é 

respeitada e referendada por muitos. Depreende-se do pensamento foucaultiano 

que o autor é uma espécie de sujeito interno do texto, uma imagem construída e 

revelada pela organização do texto. Diferentemente, o escritor é o “indivíduo que 

escreve e inventa”, aquele que produz, elabora o texto, seleciona o que dizer e o 

que não dizer. 

 Se o autor está inscrito na própria materialidade do texto, ele é mais; é maior 

do que o narrador. Esta noção é muito aproximada à de autor implícito, introduzida 

em terras brasileiras por volta dos anos oitenta, principalmente por influência de 
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ideias de Wayne C. Booth. Detalhes e pormenores à parte. Este é um assunto com 

vários outros desdobramentos e não intencionamos nos ater a isso. 

 Na verdade, queremos evidenciar outros sentidos que enxergamos na obra 

fonsequiana. A pretexto de discorrer sobre a função autoral, queremos destacar aqui 

a figura real do escritor Rubem Fonseca, “o indivíduo que escreve e inventa”. Ainda 

refletindo sobre o escrever e o inventar no conto “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro”, podemos afirmar: 

 

 O escritor Fonseca demonstra ter um elevado nível de consciência do seu 

trabalho criador; 

 Desenvolve uma história com referências universais: enredo, quadros, 

personagens etc.; 

 Escreve um texto que se ajusta perfeitamente a uma tradição urbana na 

história literária brasileira; 

 A qualidade do seu texto não desonra, agride ou desrespeita essa tradição. 

Contrariamente, a perpetua de modo ainda mais intenso e particular; 

 Enfatiza a sua proposta realista quando, de modo abusado, diminui ou parece 

querer esvaziar de sentidos propostas anteriores, como por exemplo a 

romântica; 

 Escolha acertada do tom do seu texto: moderno, urbano, contemporâneo. 

Como núcleo da sua história, a metrópole que abriga e abraça os seus 

habitantes, ao mesmo tempo em que os expulsa e constrange; 

 Um protagonista escritor. Um ser tenso, inquieto, flanador. Arguto observador 

das mazelas sociais da cidade do Rio de Janeiro, imagem maior da história, 

cultura, literatura e geografia turística do Brasil; 

 E ainda, escritor angustiado, inconformado com a realidade que vê. Move-se 

incansavelmente pelo desejo e esperança de uma outra cidade, diferente da 
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que está diante dos seus olhos. Enfim, ao que nos parece, tema perene da 

literatura – em todos os tempos e lugares. 

 

Estas, evidentemente, são algumas leituras que consideramos prováveis, 

entre tantas outras igualmente possíveis. Embora tenhamos, como dissemos, 

ressaltado há pouco a figura do escritor, aquele que de fato escreve o texto, 

permitimo-nos agora investigar, com mais cuidado, mesmo que muito brevemente, a 

materialidade discursiva do texto. Isto é, a sua organização autoral. Escolhemos, 

como ilustração, o final da narrativa. 

É noite e Augusto chega à Rua do Ouvidor, que nesse instante está deserta.  

O narrador tem o cuidado de registrar que durante o dia aquela rua é inteiramente 

movimentada, repleta de gente. Mas, digamos que de modo trapeiro, juntando-se os 

resíduos, os elementos daquele cenário, temos: é noite, Augusto está na Rua do 

Ouvidor, num momento em que ela inspira silêncio e quietude. Abre-se a perspectiva 

de uma parada nas caminhadas de Augusto; um instante de até mesmo alguma 

reflexão, ponderação de suas atitudes e objetivos. 

Pensamos que esse entendimento é reforçado com as cenas que logo se 

seguem. Augusto pressente que alguns indivíduos o perseguem. Ou seja, ali no 

centro da cidade, no final do conto, de perseguidor ele passa à condição de 

perseguido; de observador à coisa observada; de caçador à caça. Como aqueles 

homens lhe vêm em direção contrária, literalmente parece inverter-se a condição 

flâneur de Augusto. Ele reage, apressa os passos, alterna a sua direção na tentativa 

de livrar-se dos seus opositores. Finalmente, consegue o seu intento com o dia já 

amanhecendo. Aí, abre-se para o leitor, talvez, outra perspectiva de mudança, 

desfeita logo em seguida. 

Já comentamos esse outro momento em outro item da tese. Para não nos 

tornarmos repetitivos, aqui abreviamos. O dia que amanhece é domingo, primeiro 

dia da semana, sugerindo duplamente, pelo novo tempo e amanhecer, nova etapa 

de vida. No entanto, o escritor recomeça a perambular e pondera: mais um dia difícil 

para tantos miseráveis que vivem na cidade. Não há como parar; a dinâmica da 

metrópole não permite. 
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Como vemos, o final do conto é altamente alegórico, recheado de termos e 

expressões potencialmente semânticos. Signos poéticos tradicionais, típicos da 

linguagem literária, que Rubem Fonseca habilmente seleciona e articula no seu 

texto: a noite, a parada na caminhada, a rua (do ouvidor) deserta, novos obstáculos, 

o aparente retrocesso, a pequena vitória e a constatação final de continuidade, 

circularidade de uma situação que se quer modificada, mas não se consegue. 

Impossível, supomos, que o leitor não associe imediatamente esses eventos do 

conto a eventos reais da vida humana. 

À semelhança de Foucault, também compreendemos que sempre há alguém 

por trás do texto, manipulando as palavras, selecionando o que dizer e não dizer. 

Todavia, é preciso ressaltar que escritor nenhum tem total ou absoluto controle 

sobre a materialidade linguística do seu texto. Muito menos, as suas potencialidades 

estéticas. Aí aparece a autoria, expressão espontânea, livre, dos sentidos que 

afloram do próprio texto. Mesmo que consideremos, como registramos, que o 

escritor Rubem Fonseca tenha pensado e articulado habilidosamente o final do seu 

conto, ali ainda não será, de fato, o final do texto. Os sentidos escapam, 

escorregam, desviam-se de qualquer controle. Mesmo que a obra insista em 

legitimar o seu dizer. Vejamos estas palavras de Dominique Maingueneau, 

considerando, a princípio, o romance realista:  

 

Qualquer obra, por seu próprio desdobramento, pretende instituir a 
situação que a torna pertinente. O romance “realista” não é apenas 
“realista” por seu conteúdo, mas também pela maneira como institui a 
situação da enunciação narrativa que o torna “realista”. Enunciação 
por essência ameaçada, a obra literária liga de fato o que diz à 
colocação de condições de legitimação de seu próprio dizer 
(MAINGUENEAU, 2001, p. 122) (grifos do autor). 

 

 Atentemos agora para outro famoso flanador da obra fonsequiana: o delegado 

Vilela. Assim como procedemos em relação ao conto “A arte de andar nas ruas do 

Rio de Janeiro”, procederemos de igual modo com “A coleira do cão”. Ou seja, 

tentaremos destacar trechos e elementos do conto ainda não analisados na tese. 

Para começarmos, uma informação é fundamental: a data de publicação da obra, o 

seu contexto de época. Este fator já nos sugere diversos entendimentos. O texto “A 
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coleira do cão” integra livro de título homônimo, lançado em 1965. Isto é, trata-se do 

segundo livro publicado por Rubem Fonseca em plena ditadura militar no Brasil. 

Dizendo de outro modo, no segundo ano dos tempos do governo militar no país. 

 Conforme já anotado na tese, o primeiro livro de Rubem Fonseca foi 

publicado em 1963. Isto quer dizer um ano antes da instalação do golpe militar no 

país, em 1964. A coleira do cão, o livro, virá logo depois, em 1965. Ou seja, entre o 

primeiro e o segundo livro do escritor, a decretação oficial de um período de agonia, 

perseguição obsessiva e dor que o nosso país luta por esquecer. Se considerarmos 

que as coisas não são estanques, extremamente datadas, diremos que Rubem 

Fonseca lançou esses livros, os seus primeiros, e ainda outros que se seguiram, 

num ambiente histórico e político de abuso da força institucional, forte repressão à 

sociedade e intensa censura à atividade artística e intelectual. 

 Talvez esse contexto nos explique, ou nos apresente algumas razões para a 

criação literária de um delegado de polícia, numa cidade grande, violenta e corrupta 

como o Rio de Janeiro, e ele comportar-se como Vilela. O delegado Vilela, em quase 

toda a extensão do conto, que não é curta, mostra-se decente, policial honrado, 

ético e honesto. Um homem de bem, como se costuma afirmar. Cremos ser este um 

comportamento impensável naqueles anos, em plano real, para um delegado de 

polícia de uma metrópole turbulenta, referência nacional, em início de um sistema de 

governo ditador, demasiadamente opressivo. 

 Muito provavelmente, a postura daquele delegado parecerá absurda, surreal. 

De fato, assim parece aos seus subordinados e a tantos outros com quem convive. 

A propósito, José Luiz Fiorin, analisando o discurso literário, nos adverte que 

 

A grande função da arte não é dizer o que sempre existiu, mas 
iluminar a possibilidade de outras existências, sugerir que outras 
ordens da realidade são possíveis. Por isso, a arte tem sempre um 
caráter subversivo, mostra-nos que a ordem vigente não é única, não 
é absoluta, mas é uma entre outras. [...] Essa vivência de uma nova 
ordem durante a temporalidade da fruição artística não é algo 
alienante, mas, ao contrário, altamente revolucionário, porque indica 
ao homem que a alteração do que é estabelecido pode ser feita 
(FIORIN, 2008, p. 53 e 54). 
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  O delegado Vilela nos parece uma personagem ainda mais complexa do que 

o escritor Augusto. Diferentemente do escritor, o delegado mostra-se ambivalente, 

com variações de humor e de sentimentos. “A coleira do cão” talvez seja o conto de 

Rubem Fonseca que mais inquiete o leitor; a narrativa cobra e exige do leitor um 

olhar igualmente de flâneur, inquiridor. 

 No item anterior deste capítulo, nos apropriando de uma das figuras de 

Baudelaire, defendemos uma leitura de Vilela como um indivíduo basbaque na 

primeira parte do conto. Consideramos aquele delegado como um ser embasbacado 

com o poder, com a sua autoridade e o sistema policial que representa. Ainda que 

ao final da narrativa, numa reviravolta na história do conto, mostre-se flâneur. 

Defendemos esse posicionamento, embora tenhamos admitido, também, a 

possibilidade de um texto irônico, e desse modo uma postura dissimulada, artificial 

do delegado Vilela. Mesmo assim, como exercício livre, digamos de um iniciante nos 

meandros significativos do texto, admitindo de antemão variadas e múltiplas leituras 

para a obra literária, permitimo-nos aqui, nesta parte da tese, um outro olhar, um 

outro tom interpretativo para a personagem Vilela. 

 Antes, porém, vejamos estes fragmentos do conto: 

 

1. Vilela e Washington desceram o morro. À esquerda via-se a 
Barreira, com os seus barracões alinhados assimetricamente; à 
direita, ao longe, as chaminés das fábricas. O peito de Washington 
começou a chiar novamente. “Morro miserável”. Ao chegarem no 
carro ambos bateram várias vezes os pés no chão asfaltado, para 
tirar a lama dos sapatos. “Eu se fosse morar em morro ia morar no 
Cantagalo. Pelo menos via a Lagoa”. (CR, p. 202) 

 

2. “Acho que polícia nesta cidade não pode ser mole. Com mais de 
trezentos mil favelados espalhados pelos morros a gente não pode 
brincar de polícia inglesa”. “Existe um milhão de favelados”, disse 
Vilela. (CR, p. 221) 

 

3. “Quando chove desce tudo pelas valas, misturado com urina, 
restos de comida, porcaria dos animais, lama e vem parar no 
asfalto. Uma parte entra pelos ralos, outra vira poeira fininha que 
vai parar no para-lama dos automóveis e nos apartamentos grã-
finos das madames, que não fazem a menor ideia que estão 



84 

 

tirando merda em pó de cima dos móveis. Iam todas ter um 
chilique se soubesses disso”, disse Washington. (CR, p. 221) 

 

Por esses três fragmentos, enxergamos um Vilela diferente. Não parece mais 

um delegado embasbacado, ou deslumbrado com qualquer coisa. Contrariamente, 

vemos um homem frio, austero, insensível para com aqueles que o rodeiam, 

principalmente os mais simples. Nas três situações, Vilela está acompanhado de 

Washington, outro policial da sua delegacia, e um dos seus principais parceiros. 

No fragmento n. 2 vemos Vilela corrigir bruscamente o seu amigo, indicando-

lhe um número bem maior de pessoas pobres, moradores dos morros na cidade do 

Rio de Janeiro. Poderia ser uma simples correção de números. Entretanto, a atitude 

que o delegado demonstra com o morro, a periferia da cidade carioca, sugere um 

sentido de indiferença, e mesmo de rejeição. As duas falas que aparecem no 

fragmento n. 1, por exemplo, são ambíguas (e assim permanecem no texto), sem 

que o leitor possa identificar, de fato, quem as profere. Para quem o morro é um 

pedaço de chão miserável, inclusive provável responsável pelo mal-estar de um 

deles? E quem, realmente, prefere a Lagoa ao morro? Conjeturas e ilações por 

conta do leitor. 

Ainda seguindo essa direção interpretativa, o fragmento n. 1 apresenta um 

efeito de sentido por demais revelador. Depois de descerem o morro, os dois 

policiais chegam juntos ao “chão asfaltado”. Aliás, o asfalto aparece visivelmente 

(fragmentos n.1 e 3) como elemento de divisão de classes; como espaço de 

separação entre simples e sofisticados, pobres e ricos. Ao chegarem ali, ambos 

batem várias vezes os sapatos no chão – precisam se livrar o mais rapidamente 

possível daquela lama, dos resíduos do morro. A imagem de repulsa e rejeição 

lembra a imagem bíblica, que aparece nos evangelhos. No livro de Marcos, capítulo 

seis e versículo onze, vemos seguidores cristãos serem instruídos por seu mestre, 

Jesus Cristo, com relação a esse particular. Se constrangidos ou rejeitados em 

algum lugar, deveriam sair dali imediatamente, bater as sandálias, até livrar-se de 

todo o pó, toda a lama do lugar. 

A imagem de aversão aos moradores do morro é ainda mais reforçada no 

terceiro fragmento. Aqui, eles são mesmo culpados por toda a sujeira que desce 
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para a cidade. Seriam irresponsáveis, imundos e miseráveis. Seriam omissos com 

hábitos de higiene e saúde. Pior: haveria, por parte deles, descortesia, 

desconsideração, falta de respeito para com os moradores do outro lado do asfalto, 

cidadãos que teriam os seus carros e apartamentos infestados com a “merda em pó” 

dos favelados. 

Aqui, uma imagem recorrente na literatura de Rubem Fonseca. Vemos grã-

finos, seus bens e aposentos agredidos por pobres, pessoas simples. Assim 

acontece, por exemplo, em “Feliz ano novo” e “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro”. Em “A coleira do cão”, como antecipamos, mais um nó narrativo que o 

leitor é convidado a desatar. Diferentemente dos marginais de “”Feliz ano novo” e do 

escritor perambulante Augusto, que se posicionam claramente em defesa dos 

desfavorecidos, Vilela e seu companheiro demonstram uma atitude diferenciada. 

Posicionam-se divergentemente. Renegam o morro, a periferia e seus moradores. A 

imagem fonsequiana, que dissemos se repetir, aqui ela aparece de modo invertido.  

E, obviamente, abre diversas perspectivas de sentido. Sigamos Vilela. Ele 

estaria temporariamente aborrecido, já que em diversas outras partes do conto 

comporta-se de modo decente, sensível para com os mais simples? Ou este seria o 

verdadeiro Vilela, e tudo o mais seria dissimulação? Ou ainda: ele estaria, naqueles 

momentos, fingindo? Estaria ele, de modo inviesado, querendo demonstrar 

austeridade, rigor, autoridade para um outro policial, que lhe era subordinado? 

Quem é mesmo Vilela, o que ou quem esse delegado representa?  

Esta história de Rubem Fonseca investe diretamente na flânerie do seu leitor. 

Se considerarmos, uma vez mais, o contexto histórico-social e político de disfarces, 

montagens e falseamentos em que a história foi construída, a narrativa incita o leitor, 

o impele a pronunciar-se, agir, investir, talvez, em outros entendimentos da realidade 

social que o circunda.  

E como não poderia ser diferente, para os analistas do discurso a atenção e o 

envolvimento do leitor com o texto são determinantes, decisivos para a própria 

sobrevida do texto. Marisa M. G. Khalil nos assegura que 
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o fictício não é mera representação do real, mas a sua 
(re)apresentação, sua simulação. A criação de vazios textuais é uma 
forma potencial de enredamento do leitor. Os vazios não só suscitam o 
suspense, mas também fazem com que o leitor participe do processo 
de leitura como uma espécie de co-autor. [...] Quando o leitor 
preenche vazios, ele quer dar ao fictício a ilusão de completude (In: 
GREGOLIN, 2007, p. 134). 

 

Khalil ainda nos dirá que “a configuração caleidoscópica do texto literário exige olhos 

oblíquos do leitor” (Idem, Ibidem, 2007, p. 137). 

 Fechamos este item da tese com uma verdade que nos parece tautológica: 

não há literatura sem a participação efetiva do leitor. A importância dos “olhos 

oblíquos” desse indivíduo sobre o texto literário é algo cada vez mais alardeado pela 

crítica literária - e intensamente absorvido pela literatura contemporânea. 

Evidentemente, os escritores, agentes da palavra, sabem disso. E não param de 

escrever histórias como “A coleira do cão”, com “vazios textuais”. Nessas histórias, 

eles, os leitores, são chamados a colaborar, a participar efetivamente. E ainda: são 

convocados a adentrar o texto, invadir os seus sentidos, livremente alterar-lhe a sua 

materialidade discursiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

3: Literatura brutal, feroz, ultrarrealista3   

 

3.1 Golpeando a cabeça e o estômago do leitor  

 

 

Onde tudo é mau, deve ser bom conhecer o pior.  

                                                                (F. H. Bradley, citado por Adorno, em Minima Moralia) 

 

Eu gostaria de poder dizer que a literatura é inútil, mas não é, 

num mundo em que pululam cada vez mais técnicos. Para 

cada Central Nuclear é preciso uma porção de poetas e 

artistas, do contrário estamos fudidos antes mesmo da bomba 

explodir. 

(Fragmento da fala de um escritor, personagem protagonista do 

conto “Intestino grosso”, de Rubem Fonseca) 

 

 

José Rubem da Fonseca, o escritor Rubem Fonseca, é mineiro de 

nascimento, de Juiz de Fora, e carioca de coração. Na sua obra se percebe, de um 

modo constante e explícito, intenso envolvimento do escritor com a cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade do Rio, metrópole urbana, onipresente na 

história e literatura brasileiras, se move permanentemente na criação deste autor. 

Homem de múltiplos talentos, e em plena atividade, Rubem Fonseca produz uma 

obra multifária: contos, romances, novelas, crônicas, roteiros para o cinema. 

                                                           
3
 Arturo Gouveia, em ensaio intitulado “Não dá mais para Diadorim”, que integra o livro Rodapé n. 2 – crítica de 

literatura brasileira contemporânea (2002), desenvolve algumas ideias aproximadas das que ora se apresentam 

neste capítulo da tese. Gouveia também fundamenta o seu texto a partir de alguns pressupostos semelhantes, 

que sustentariam a narrativa contemporânea brutalista, ou ultrarrealista: regime ditatorial no país, capitalismo 

desenfreado, crise social aguda, violência e corrupção generalizadas, entre outros. 
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 O escritor estreia na literatura no ano de 1963 com o livro de contos Os 

prisioneiros. Desde então, pode-se afirmar com segurança que a literatura brasileira 

não tem sido mais a mesma. Torna-se explícita a tentativa do escritor em apresentar 

ao leitor uma sociedade desorientada, sem regramentos legais, completamente 

desmazelada. Um mundo profundamente iníquo, pútrido, à margem de valores 

morais, éticos ou espirituais, em que há pouquíssimos ganhadores e amplo espaço 

para muitos perdedores. Não há heróis, cenas de bravura nessa ficção. Na literatura 

de Rubem Fonseca, de alguma forma e em alguma medida, homens e mulheres, 

ricos e pobres, são todos vilões, contraventores sociais. Se alguns se valem da 

violência física, da agressão ao corpo como subjugação do outro, outros se valem 

da opressão, do desmando, do vilipêndio moral. 

 A esse esforço do escritor de construir uma literatura contemporânea, de 

exposição da vida urbana, sem escamoteamentos do real, antes apresentando de 

modo vigoroso as nossas mazelas sociais, Antonio Candido (1987, p. 211) chama 

de “ultrarrealismo”, ou “realismo feroz”. 

 O crítico, nos idos dos anos 80, avaliando as últimas tendências da narrativa 

de ficção no Brasil, afirma que a literatura brasileira, à exceção de algumas 

investidas pelo insólito e pelo fantástico, destacando nomes como Murilo Rubião e 

José J. Veiga, de um modo geral tem preservado uma espécie de “pacto realista” 

(Idem, Ibidem). Resguardadas as devidas proporções e diferenças temáticas e 

formais à parte, grandes nomes como Lima Barreto, Guimarães Rosa, Graciliano 

Ramos, Raquel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto e tantos outros têm-se 

dedicado a uma literatura que põe a nu o social; que dá voz e vez aos excluídos, 

apresentando em primeiro plano aspectos marginais da sociedade, antes 

encobertos, dissimulados, ou mesmo ignorados. 

 Antonio Candido, ainda no texto citado, alinha Rubem Fonseca ao lado de 

João Antônio como os ficcionistas propulsores dessa nova tendência na literatura 

brasileira contemporânea. Ele argumenta que estes escritores criam um novo modo 

de narrar, que “agride o leitor pela violência, [...] avançando as fronteiras da literatura 

no rumo duma espécie de notícia crua da vida” (Ibidem). De fato, uma rápida leitura 

dos contos de Rubem Fonseca já permite ao leitor deparar-se com narradores e 

protagonistas vagabundos, ladrões, punguistas, psicopatas, assassinos, prostitutos 
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e estupradores, entre outros seres socialmente abjetos. Não demora para que o 

leitor confirme na contística fonsequiana ecos de uma “notícia crua da vida”, como 

bem define Candido. 

 E como não poderia deixar de ser, essas personagens marginais habitam as 

ruas. Mais precisamente, quase sempre as ruas da cidade do Rio de Janeiro. Ali, 

elas aparecem, algumas deambulam, outras estão sempre por ali. Quando não, 

estão em cubículos, barracos, prédios fétidos, suspeitos, ou em quartos de hotéis 

decadentes. Em número menor, quando os contos são protagonizados por 

personagens do mundo dos ricos, como por exemplo empresários poderosos, estes 

são sempre desonestos, egoístas, cruéis, fortemente inescrupulosos. Diante do 

leitor, um quadro de muitas injustiças, um universo social de desespero, medos, 

infortúnio e desesperança. 

 A caracterização que Rubem Fonseca faz das suas personagens, bem como 

do ambiente em que elas são introduzidas lembra, de fato, a estética realista. 

Alfredo Bosi compartilha da opinião de Candido quando afirma que as personagens 

do escritor “ainda trazem a marca de tipos sociais” (BOSI, 1994, p. 436). 

Obviamente, a ficção contemporânea desse escritor não obedece ao ideário realista 

da segunda metade do século XIX, “que na época se constelava em torno da 

filosofia positiva e do evolucionismo”, de acordo com Bosi (Idem, 1994, p. 163). Em 

outro texto, no seu já clássico O conto brasileiro contemporâneo (2006), Bosi irá 

definir a ficção de Fonseca como brutalista. 

 Os termos ultrarrealismo e realismo feroz, empregados por Candido para 

definir a literatura de Rubem Fonseca, sugerem mesmo um fazer literário diferente 

daquele do século XIX. Certamente, o crítico não alude a uma reprodução caricata, 

por parte do autor, daquele momento – bastante rico, acrescente-se – da história da 

nossa literatura. Mas sim ao uso agressivo que o escritor faz de determinados 

aspectos comuns à estética realista, como a preferência por temas e lugares 

inóspitos, a escolha de protagonistas marginais, infelizes e miseráveis, a exposição 

da sujidade dos becos e ruas da urbe, o registro, enfim, de um olhar mais atento 

sobre a estrutura ignominiosa da sociedade. 

 Vimos que figuras benjaminianas como o flâneur, o trapeiro, o basbaque e o 

transeunte estão imediatamente associadas com a cidade fonsequiana. 
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 Rubem Fonseca, como criador, poeta, aproxima-se muito da imagem do 

trapeiro. O olhar atento do escritor Fonseca está sempre voltado para os problemas 

da cidade, particularmente para os seus desajustes e infortúnios. O poeta, movido 

pelo seu realismo feroz, ou brutal, mostra-se incansável na observação meticulosa 

da cena carioca. Costuma chamar para o primeiro plano das suas narrativas, como 

já visto, as ruas, as multidões anônimas, os becos fétidos, as esquinas promíscuas 

em madrugados sombrias, solitárias e ameaçadoras. 

 Vimos que Benjamin (2000a), inspirado na obra do genial Baudelaire, declara 

que os poetas, à maneira do trapeiro, catam a sua matéria no lixo. E aí, selecionam 

o seu material, catalogam, preservam e, finalmente, transformam esse material em 

conteúdo literário. Não à-toa protagonizam as histórias de Fonseca seres excluídos 

ou marginalizados socialmente, sejam eles de qualquer estirpe: mendigos, 

prostitutas, arrivistas, assassinos, estupradores, mentirosos, loucos, pervertidos 

sexuais. É missão do poeta trapeiro recolher esse lixo, selecioná-lo, expô-lo 

publicamente para deleite e julgamento do leitor. 

A literatura do escritor consegue revolucionar alguns conceitos ligados à 

história da violência, como por exemplo a ideia, muito difundida em nosso meio, 

daquilo que se convencionou chamar de submundo do crime. Um modo de vida 

socialmente condenável, que estaria, a princípio, imediatamente ligado à pobreza e 

à miséria. Assim, Fonseca se distancia dos moralistas, ou falsos moralistas, que 

costumam enxergar o mundo dos humanos como socialmente partido, definido por 

critérios como status, poder, (ou falta dele), fama, aparências e semelhantes. A 

contística fonsequiana, ao contrário, apresenta uma sociedade no seu todo 

criminosa, apodrecida, entregue à corrupção generalizada. Um momento 

contemporâneo apavorante, desolador, de muitos medos, desafiando 

insistentemente explicações plausíveis de sociólogos, filósofos, antropólogos, 

psiquiatras e estudiosos afins. A propósito, Gláucio A. D. Soares chega a constatar: 

“a teoria que explique a violência, em suas múltiplas facetas, no Brasil, ainda está 

por ser construída” (SOARES, 2005, p. 525). 

Em Rubem Fonseca a violência ganha cores muito mais fortes e 

assustadoras, deixando de ser um detalhe da narrativa, um entre outros motivos do 

enredo, um simples complemento de cena. Na verdade, a violência é o grande tema 
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do autor, o fio de tensão e de interligação de todos os gestos, todas as falas, todas 

as intenções. Em seus mais diversos modos de expressão, a violência impulsiona e 

sedimenta todas as formas de relacionamento humano. Algo assustador, sem 

medida, que perpassa todos os setores da sociedade, assumindo quase sempre a 

feição de barbárie institucionalizada.  

 O sexo é outro ingrediente explosivo na obra desse autor. E assume 

invariavelmente a forma de alguma perversão, de alguma contravenção social, como 

diria Freud (1980). Assim, são comuns na narrativa fonsequeana cenas de 

masturbação, estupro, zoofilia, pedofilia e muita prostituição. É importante que se 

diga que muitas vezes o sexo é usado como moeda, como um valor para troca de 

favores, um instrumento de ascensão social, de obtenção de prestígio e poder. Em 

outra direção, o sexo também aparece como um meio de humilhação, de 

aviltamento do outro. Ou ainda, alguns definirão como a sua pior acepção, algo 

banal, trivial, vazio de significado, destituído de algum sentido para a vida humana. 

Isto é: o sexo é também uma maneira de agredir, de provocar o leitor, uma vez que 

não se agrega a ele, o sexo, qualquer valor positivo. 

 Escrevendo sobre a posição do narrador no romance contemporâneo, Adorno 

chama a atenção para o que ele identifica como “realismo da exterioridade”. A 

respeito desse tipo de romance, adverte que ele 

 

tem de renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a 

fachada, [da sociedade], só serve para ajudá-la na sua tarefa de 

enganar [...]. Quanto mais estrito o apego ao realismo da 

exterioridade, ao “foi de fato assim”, tanto mais cada palavra se torna 

um mero faz-de-conta, tanto mais cresce a contradição entre sua 

pretensão e a de que não foi assim (ADORNO, 2003, p. 270 e 271) 

(grifos do autor). 

  

Para Adorno, há pelo menos duas opções de realismo diante do escritor. Uma delas 

está presa ao mundo imediato, a uma reprodução mais aproximada dos fatos, a um 

insistente descritivismo de tudo o que se vê e se observa socialmente. 

Contrariamente a esse “realismo da exterioridade”, que mantém com a realidade 

historicossocial uma relação imediata, há a outra opção, que mantém uma relação 
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mediata com a estrutura social. Ou seja: a obra de arte – inclusive a literária – não 

deve apenas apresentar, indicar, ou mesmo reproduzir temas sociais. Deve vivenciá-

los intensamente, mediatizá-los; tornar esses temas ingredientes estruturais do seu 

próprio arcabouço, da sua feição total como obra de arte. 

 Permitimo-nos aqui relacionar a posição de Adorno à de Candido. Quando 

este último reserva para a literatura de Rubem Fonseca definições como “realismo 

feroz” ou “espécie de notícia crua da vida”, como vimos, não se refere, obviamente, 

a um detalhismo gratuito da nossa conturbada vida contemporânea, ou ainda a um 

descritivismo exacerbado do chamado submundo do crime, ingredientes que 

supostamente sustentariam a ficção de Fonseca. Candido remete, sim, à intensa 

presença do social na literatura desse autor, a revelar a vida urbana moderna como 

criminosa e assustadora e, por isso mesmo, pondo-se a inquietar o leitor. A 

ferocidade da cena urbana é, pois, elemento fundante, estruturante, sedimentador 

da narrativa fonsequiana. 

 Pode-se afirmar, de acordo com Candido, que na obra de Rubem Fonseca “a 

ligação entre a literatura e a sociedade é percebida de maneira viva”, já que na 

ficção desse autor “as sugestões e influências do meio se incorporam à estrutura da 

obra – de modo tão visceral que deixam de ser propriamente sociais, para se 

tornarem a substância do ato criador” (CANDIDO, 1987, p. 163 e 164). O que a 

princípio seria externo à obra, passa a ser interno, elemento de construção do texto, 

com todos os seus componentes estéticos. A violência desmedida, o horror, as 

contravenções morais, a miséria, o desvio ético, enfim, a excrescência social que 

golpeia o leitor não é mero detalhe narrativo na obra de Rubem Fonseca. Não são 

aspectos complementares, elementos periféricos de uma literatura brutalista, como 

já definiu Bosi. Antes engendram o material interno da ficção desse escritor; são 

componentes básicos da urdidura do seu texto.  

 “Feliz ano novo” (CR, p. 365-371), que integra livro com título homônimo, é já 

um desses momentos. Este conto é emblemático, uma espécie de conto-símbolo de 

toda a contística do autor. E, por que não dizer, de toda a sua obra. Publicado pela 

primeira vez em 1975, em plena ditadura militar, o livro incomodou e promoveu 

polêmica. É proibido e retirado das prateleiras sob a acusação de que fazia apologia 

ao crime e à violência. Mais tarde, bem mais tarde, já passados mais de trinta anos, 
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no livro O romance morreu, até então o seu único livro de crônicas, o próprio Rubem 

Fonseca comenta este episódio:  

 

“não me esqueço das agruras que passei com Feliz ano novo, 
prevendo a onda de crimes e invasões a residências que aconteceria 
alguns anos depois, o que me acarretou um processo criminal por 
apologia do crime” (FONSECA, 2007, p. 126). 

  

Todos sabemos dos tempos bárbaros da ditadura militar no Brasil. Tempos de 

grande violência, opressão, tortura, prisões, desaparecimento de pessoas, 

expatriações, entre tantos outros atos de extremo terror. A perseguição fazia parte 

da vida diária de muitas pessoas. No entanto, muito de toda essa crueldade desses 

tempos de horror só veio a público depois, bem depois.  

 Na verdade, o que queremos destacar aqui é uma não ciência de toda essa 

barbárie, ou mesmo de parte significativa dela pelos leitores comuns, naqueles anos 

de tormento. Muito provavelmente, boa parte daqueles leitores desconhecia mesmo, 

à época, a real dimensão da violência no país. Enfatizemos ainda o alto controle da 

situação exercido pelas autoridades do governo, para que tudo parecesse 

harmonioso, muito bem administrado. Nesse contexto de aparente equilíbrio social, 

as páginas da literatura feroz e brutalista de Rubem Fonseca devem ter sido, sim, 

um duro golpe no leitor, um soco no seu estômago. São páginas de sangue, que 

trazem uma “notícia crua da vida”, como disse o mestre Candido, talvez até então 

desconhecida, ignorada, ou só parcialmente sabida. De acordo com o próprio 

Fonseca, como vimos, cenas ainda não vistas naqueles anos são previstas no seu 

texto. O vate advoga para si um olhar mais aguçado, uma sensibilidade social mais 

apurada, de antevisão dos fatos. Adiantam-se, para o leitor, passos de um flâneur 

benjaminiano na metrópole moderna. 

 Quando do relançamento do conto “Feliz ano novo” (CR, 1994), assim 

expressou-se o articulista e também escritor Diogo Mainardi em coluna da revista 

Veja, sobre esse conto em particular: “não sei não, mas talvez seja o melhor conto 

brasileiro de todos os tempos, o que melhor descreve as monstruosidades do 

caráter nacional” (MAINARDI, 1994). É provável que Mainardi exagere em seu 

comentário. No entanto, é certo tratar-se de uma narrativa crua, terrivelmente brutal 
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e assustadora. Uma lâmina afiada a golpear a cabeça do leitor, naqueles idos dos 

anos setenta. 

 O conto é uma vibrante tentativa do seu autor de fazer o leitor mergulhar 

(apavorado) num mundo aterrorizante e criminoso. Se conhecido dele, o leitor, talvez 

seja por algumas imagens que lhe chegam pela televisão e pelos jornais. Vejamos 

um breve resumo dessa história. 

 “Feliz ano novo” é a narrativa de um assalto extremamente violento, seguido 

de roubo, estupro e assassinato, praticado pelo narrador e mais dois companheiros, 

Zequinha e Pereba. É noite de passagem de ano e os três estão no sujo 

apartamento do primeiro, sugestivamente nomeado por ele de cafofo. Sentem fome 

e se dão conta de que não há nada para comer. Bebem cachaça e fumam muito. A 

certa altura, o narrador sugere que esperem pelo amanhecer, pois assim poderão 

pegar as comidas que são deixadas nos despachos de macumba. A sugestão não é 

bem recebida pelos companheiros Pereba e Zequinha. A noite avança, os três veem 

televisão e percebem que pessoas endinheiradas haviam comprado muita roupa 

cara para o réveillon, bem como todo o estoque de comidas e bebidas finas. A 

disparidade das duas situações, aquela da falta, de dentro do cafofo, e aquela outra, 

da abastança, que vem de fora pelas imagens da TV, leva os rapazes a pensarem 

no assalto. Esta ideia é reforçada com a declaração do narrador, quando este afirma 

que está de posse de várias armas pesadas, deixadas no prédio por outro 

comparsa, o Lambreta. Há ainda, em seguida, a combinação de dois 

acontecimentos na narrativa que reforçam a ideia do assalto: acabam o fumo, a 

cachaça, e começa a chover.  Pereba afirma que assim, com a chuva, não mais 

haverá no amanhecer a farofa nos pontos de macumba. Imediatamente decidem 

roubar um carro e sair à procura de alguma rica mansão para assaltar. Escolhida a 

mansão, rendem os seus donos, convidados e funcionários. Segue-se um thriller de 

cenas chocantes: assaltam, roubam, matam, estupram e humilham impiedosamente. 

Há até mesmo uma cena com contornos de canibalismo. Querendo tirar um anel que 

está no dedo de uma senhora, já sem vida, a mãe da dona da casa, e não 

conseguindo o seu intento, já depois de algumas tentativas, o narrador resolve 

aquela situação arrancando-lhe todo o dedo a dentadas. Os bandidos voltam para o 

seu cafofo trazendo comida, bebida, dinheiro, joias e outros pertences das pessoas 
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que estavam na mansão. Ao final os três festejam como se nada houvera 

acontecido, desejando que o ano vindouro seja ainda melhor. 

 Este conto é uma narrativa breve, de poucas páginas, porém muito intensa. 

Expõe de forma dramática e explícita diferenças sociais profundas. Diferenças cruéis 

e dolorosas porque revelam um sistema econômico perverso, que coloca seres 

humanos, ocupantes de um mesmo espaço – no caso, a cidade grande – como 

seres estranhos, indiferentes. Mais que isso: como inimigos impiedosos, mortais. 

 Um quadro de ampla desigualdade social aparece ante os olhos do leitor, já 

com as primeiras frases do conto: “vi na televisão que as lojas bacanas estavam 

vendendo adoidado roupas ricas para as madames vestirem no réveillon. Vi também 

que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque” 

(CR, 365). Vemos que já no início da narrativa o leitor se depara com um ambiente 

de alta tensão e conflito. O leitor logo estará informado de que o narrador e seus 

companheiros estão num apartamento sujo, fedorento, sem água e sem comida. 

Como companhia dos três, muito fumo e cachaça. É entrada de ano novo e a única 

expectativa de comida naquele cenário de pobreza está nos despachos de 

macumba, ao amanhecer. Esta expectativa não se alonga, sendo logo desfeita pela 

chuva que começa a cair. Invadindo o apartamento, pela tela da televisão, imagens 

contrastantes de prestígio, alto consumo e fartura. Diante do leitor, duas histórias: 

uma imediata, de total carência, e outra, na televisão, de riqueza, satisfação e 

opulência. Está armado, assim, um cenário explosivo; justificadas estão, para o 

leitor, as cenas de fúria e sangria que logo virão. 

 No conto “O cobrador” (CR, 1994, p. 491-500), também de livro homônimo, 

temos como narrador e protagonista um poeta-cobrador, um sujeito infeliz, 

desdentado. A propósito, esta é uma imagem comum na obra de Rubem Fonseca: 

constantemente seres pobres e miseráveis aparecem sem dentes, ou com dentes 

sujos e cariados. Embrutecido, o cobrador sai às ruas disparando tiros para todos os 

lados, inclusive ferindo e matando inocentes. Ele afirma continuamente que a 

sociedade lhe deve de tudo: de sanduíche de mortadela e sexo, muito sexo, a bens 

culturais, como escola, cinema e arte de um modo geral. O poeta-cobrador, dizendo-

se historicamente oprimido, invade as ruas, com fúria, cobrando a sua dívida. Como 

um ser predestinado, vingador dos seus pares, a certa altura declara - em versos - 
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as armas de que dispõe: “quando não se tem dinheiro/ é bom ter músculos/ e ódio” 

(CR, p. 495).    

 Numa primeira vista, a caracterização que Rubem Fonseca dá à sua ficção e 

às suas personagens não difere mesmo daquela da chamada literatura realista, 

como vemos, por exemplo, na narrativa de Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, 

Domingos Olímpio, e mesmo mais tarde em alguns cenários de João do Rio, João 

Antônio, ou ainda Jorge Amado. Neste diapasão, o que diferencia e particulariza a 

obra fonsequiana é o seu tom agressivo, abusado, contemporâneo; a intensidade 

embrutecida de uma dicção contraventora e marginal que vem das ruas, da força de 

um tempo presente, conforme já sentenciado por Bosi e Candido. Se aqui nos 

permitimos afirmar que o primeiro grupo de escritores, e ainda o segundo, ao que 

nos parece, emprestam às suas personagens uma combatividade menor diante de 

alguns enfrentamentos à estrutura social vigente, Rubem Fonseca faz vibrar nas 

suas o poder inflamado do ódio e da vingança; algo maior, sobre-humano, de 

violência e agressividade, mesmo que esse gesto se apresente, ao final, infortunado 

muitas vezes. 

 Na ficção de Rubem Fonseca, vemos constantemente sobrepujar a força dos 

músculos e do ódio sobre a falta de dinheiro, como afirmado pelo poeta-cobrador. 

Assim, a agressão maior que se vê em “Feliz ano novo”, por exemplo, não seria 

aquela demonstrada pelo narrador e seus companheiros. Dizendo de outro modo, a 

agressão maior não é a física, por mais cruel e desumana que possa parecer. Esta é 

apenas a resposta imediata de seres miseráveis a uma violência primeira, de ordem 

sistêmica, muito mais forte e destruidora; uma agressão histórica, segregacional, 

que se evidencia de modo injusto e permanente. Um quadro social, como vimos, em 

que alguns podem se regalar com comidas, bebidas e roupas caras. A outros tantos, 

falta-lhe o básico: água, esgoto, comida na mesa, moradia decente.  

A fala seguinte, uma reflexão do narrador desse conto quando está diante das 

pessoas abastadas a quem ele e seus companheiros assaltam, bem traduz o nível 

de desigualdade que há entre os dois grupos, assaltantes e assaltados: “filha da 

puta; as bebidas, as comidas, as joias, o dinheiro, tudo aquilo para eles era migalha. 

Tinham muito mais no banco. Para eles, não passávamos de três moscas no 

açucareiro” (CR, p. 370).  
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Duas expressões se destacam nesta fala do narrador e protagonista: “filha da 

puta” e “três moscas no açucareiro”. Com a primeira, a personagem nomeia, numa 

explosão de raiva, um grupo de pessoas bem diferente do seu, para quem bebida, 

comida, joias e dinheiro são coisas pequenas, no seu dizer, uma “migalha”. O 

palavrão registra ainda, de forma inequívoca, a forte repulsa que o narrador e seus 

companheiros – já que fala também por eles – sentem por aquele grupo de pessoas. 

Com a segunda expressão, o protagonista define o seu próprio grupo com uma 

metáfora reveladora: moscas são bichos nojentos, sujos, transmissores de muitas 

doenças, por extensão ligados à pobreza e à miséria. A sujidade das três moscas 

contrasta e ameaça o branco e a pureza do açúcar. 

 Ainda quando da realização do assalto, há uma outra imagem, muito forte, 

que expressa esse sentimento de rejeição do narrador e seus comparsas pelas 

pessoas bem-sucedidas a quem assaltam: 

 

Subi. A gordinha estava na cama, as roupas rasgadas, a língua de 

fora. Mortinha. [...] O quarto da gordinha tinha as paredes forradas de 

couro. A banheira era um buraco quadrado grande de mármore 

branco, enfiado no chão. A parede toda de espelhos. Tudo perfumado. 

Voltei para o quarto, empurrei a gordinha para o chão, arrumei a 

colcha de cetim da cama com cuidado, ela ficou lisinha, brilhando. Tirei 

as calças e caguei em cima da colcha. Foi um alívio, muito legal. 

Depois limpei o cu na colcha, botei as calças e desci (CR, 1994, p. 

369). 

 

Esta cena constitui-se no único momento em que o narrador se afasta dos 

seus companheiros, subindo, sozinho, até um dos quartos da mansão. Esse gesto 

da personagem apresenta ao leitor uma ação diferenciada naquele assalto. E, 

realmente, como visto, o narrador se livra com indiferença de um cadáver que está 

sobre a cama, deixando-a livre. Depois, metodicamente arruma a sua colcha de 

cetim, para em seguida defecar sobre ela. 

 A imagem dos excrementos lançados sobre a colcha de cetim lembra a das 

moscas no açucareiro. Ambas as imagens transmitem a ideia de agressão e 

enfrentamento. Se as moscas ameaçam o branco e o doce do açúcar, aqui as fezes 

são lançadas contra a sofisticação, o brilho e a textura “lisinha” do cetim. Aliás, essa 
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ideia de enfrentamento será contínua, recorrente na obra do escritor. Ela aparece 

aqui e se repetirá em outros momentos, como por exemplo em “A arte de andar nas 

ruas do Rio de Janeiro” e “A coleira do cão”, quando vemos gente simples e opressa 

lançar seus excrementos sobre aqueles que julga seus opressores. 

 A violência extrema que se vê em “Feliz ano novo” é sintomática. Aquele que 

se sente violentado, agredido, responde ao agressor com a força da sua fúria. Não 

há ponderação, complacência, algum gesto de misericórdia. Há, sim, um sentimento 

de frieza e total indiferença. Que importa a rica decoração daquele quarto? Que 

importam o seu mármore, os seus espelhos, o seu perfume? E mesmo o cadáver, o 

que importa um corpo sobre uma cama de uma rica mansão? Tudo ali faz parte de 

um outro mundo, totalmente diferente, oposto à realidade empobrecida do narrador 

e seus companheiros. 

 Devemos considerar que há pouco os assaltantes estavam num apartamento 

pequeno, sujo, fétido, sem água e sem comida. A TV ligada mostrava uma vida 

externa de riqueza, luxo e suntuosidade, que agora é vista de perto pelos bandidos e 

percebida como totalmente oposta à situação do seu cafofo. Defecar sobre a colcha 

de cetim, portanto, é um modo concreto de o narrador contrapor a realidade 

miserável do seu apartamento àquela outra, que agora está diante dele, de modo 

real – um quarto de mansão requintado, perfumado, símbolo de dinheiro e 

ostentação. Não à toa, depois de expelir seus excrementos sobre a cama, a 

personagem declara ter sido aquele gesto “um alívio muito legal”. A palavra legal, 

aqui, no nosso entendimento deve ser vista com mais atenção. O autor pode querer 

legitimar, para o seu leitor, a ação das suas personagens, diante do plano narrativo 

que montou para elas – seres socialmente destituídos de sorte, dinheiro e poder.   

 Quando da ocasião do relançamento do conto “Feliz ano novo”, Júlia M. 

Polinésio publica um ensaio sobre esta narrativa. Vejamos um fragmento do seu 

texto: 

 

A excepcionalidade do conto está mais nos fatos que representa do 

que nos caracteres. O elemento mais importante é um certo tipo de 

conflito de classes, presente na narração, através da oposição 

constante entre o luxo e a miséria; é o ódio da camada social que, 
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oprimida durante séculos, encontra na ação violenta e cruel a 

expressão da sua vingança (POLINÉSIO, 1994, p. 127).  

 

Esse eixo antagônico, essa oposição entre luxo e miséria, como diz Polinésio, 

perpassa toda a narrativa, revelado diversas vezes na/pela fala do protagonista-

narrador do conto. Mais um exemplo: “eu queria ser rico, sair da merda em que 

estava metido. Tanta gente rica e eu fudido” (CR, p. 366). 

 A fala do narrador, aqui, não é o registro do desejo ou da indignação de um 

único indivíduo. É, antes, a fala de um líder de grupo, de alguém que está 

conduzindo a narrativa e a sua ação. É, pois, uma fala coletiva, plural, expressão de 

outras vozes. Melhor dizendo, de muitas vozes. Ela diz pelos seus parceiros 

imediatos, Pereba e Zequinha, e extensivamente também diz por todos aqueles que 

vivenciam uma idêntica condição social. Parece-nos, desse modo, que não é 

indevido afirmar que em contos como “Feliz ano novo” e “O cobrador” Rubem 

Fonseca consegue elaborar planos narrativos que, se não justificam a violência para 

o leitor, apresentam-na como um comportamento inevitável. Como um fenômeno 

social que historicamente se impõe, de revide de uma classe há muito 

desfavorecida. Nestes e em outros contos do autor, ele se utiliza do recurso da 

primeira pessoa, plano que confunde a voz da narração para o leitor, dando-lhe a 

impressão de um escritor não somente contagiado com a sua narrativa, mas 

inteiramente envolvido. Isto é, diferentemente de outros autores, Rubem Fonseca 

sugere ao seu leitor que sente e defende os atos narrados no seu texto.  

A história de um grupo de pobres miseráveis, agressivos e inculpáveis que 

em noite de réveillon, noite tradicionalmente marcada por espírito de paz e 

confraternização, sai à procura de mansões milionárias para saquear e matar 

impunemente, foi demais para a censura da ditadura militar nos anos 70. Resultado: 

livro proibido. Entre outros argumentos, a censura acusou a obra de fazer apologia 

do crime e veicular “matéria contrária à moral e aos bons costumes” (In: SILVA, 

1996, p. 20). A publicação só foi liberada nove anos depois, em 1985. 

 Mais tarde, no ano de 2002, Rubem Fonseca lança o livro de contos 

Pequenas criaturas. No conto “Ganhar o jogo” (p. 14-22), reaparece a figura do 
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cobrador4, do sujeito pobre que se aproxima de ricos, de pessoas com muito 

dinheiro, para matá-las, e assim vingar a sua condição miserável, de muitas 

carências. Diferentemente do primeiro cobrador, este último não tem ares de louco e 

planeja cuidadosamente todos os seus passos. Inclusive, preocupa-se com a sua 

aparência, consertando os dentes e comprando roupas e sapatos novos. Divergindo 

da postura do antigo cobrador, raciocina que é preciso estar no grupo inimigo, 

infiltrar-se, parecer-se com eles, e assim seduzi-los, vencê-los. 

 Passados mais de vinte anos do primeiro aparecimento do cobrador (1979), o 

escritor refaz a sua figura, remodela a sua personagem. São outros tempos. Novas e 

mais eficazes estratégias são necessárias para se ganhar o jogo. 

 Analisados esses contos, vemos muito claramente, confundidos, conforme 

sugestão de Rouanet (1993), as imagens do poeta-trapeiro e poeta-flâneur. Na 

verdade, não conseguimos discernir a extensão e o alcance de cada figura. É certo 

dizer-se, cremos, que o poeta Rubem Fonseca extrai do mais fundo da agonia social 

a sua matéria literária: violenta desigualdade social, uma realidade histórica 

deplorável, como que a justifiquem explosões de ódio e fúria dos injustiçados. 

Assassinatos, assaltos e humilhação pública aparecem na matéria literário do poeta-

trapeiro, ou poeta-flâneur, como ajustes históricos, cobranças presentes, vinganças 

naturais. O trapeiro arrebata e potencializa esteticamente o lixo que a cidade 

desdenhou, rejeitou. Aquilo que os homens de bem julgaram infame, nojento, 

inoportuno. Lançar excrementos sobre objetos luxuosos, por exemplo, ainda que 

seja um ato rápido, limitado a um curto existir, é sim ato agressivo, de devolução.  

 Esta construção narrativa, de embate entre classes sociais distintas, todavia, 

não estará presente em toda a obra do escritor. No seu último livro de contos, 

sugestivamente intitulado Ela e outras mulheres (2006), uma vez que todas as 

histórias se constroem e se resolvem a partir de uma figura feminina, o leitor se 

depara com “Laurinha” (p. 90-96).  

 Esta é uma história igualmente medonha, virulenta, que assusta e atordoa o 

leitor por seu extremo grau de truculência. Toda a carga de violência desta história, 

                                                           
4
  Outra característica comum à obra de Rubem Fonseca é o reaparecimento da mesma personagem 

em outros momentos, em outras histórias da sua ficção. 
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no entanto, assumirá uma feição distinta da que vimos em “Feliz ano novo” e “O 

cobrador”. 

 “Laurinha” é a história de um pai, viúvo, que cria a sua filha com a ajuda do 

seu irmão, tio da menina. Já com dez anos, certo dia a menina desaparece do 

colégio, não voltando para casa. Só é encontrada no dia seguinte, num terreno 

baldio, estuprada e morta com violência. A polícia diz já saber quem é o assassino, 

um homem chamado Duda, morador do morro e ligado ao tráfico de drogas. Pai e tio 

da menina promovem uma verdadeira caça a Duda, até chegar a ele. A partir daí, 

segue-se uma sequência brutal de cenas de frieza, impiedade e extremo horror. O 

rapaz é levado algemado, dentro da mala de um carro, para a casa de campo do pai 

da menina, que é também o narrador da história. Lá chegando, pai e tio da garota 

tiram a roupa do rapaz, amarrando-o numa cama. Começam, então, com um ritual 

atroz de emasculação. Castram o rapaz, extirpam os seus testículos e em seguida 

põem ferros em brasa sobre a sua carne aberta, completamente indiferentes aos 

seus gritos desesperados de dor. Deixam-no assim, nu, castrado, totalmente 

imobilizado por uma semana inteira, alimentando-o minimamente, para que não 

viesse a morrer. Queriam-no vivo. Desse modo, com o rapaz emasculado, esperam 

que ele afine a voz, que se torne efeminado. Este gesto de emasculação do rapaz 

também nos diz de uma vingança dos dois, pai e tio da menina, contra o seu desejo 

erótico confessado, como veremos logo mais, e o próprio estupro em si. Não 

alcançando esse resultado depois de uma semana de espera, prosseguem com o 

terror. Com intervalos regulares de tempo, para que Duda não desmaie e por alguns 

instantes deixe de sentir dores, com duas barras de ferro e martelo quebram os seus 

tornozelos e canelas, e ainda esfarelam os seus joelhos. Com dores lancinantes, o 

rapaz urina e defeca na cama. Ato contínuo, destroçam os seus cotovelos, costelas, 

clavícula e dentes. Nesse instante, o rapaz começa a gritar agudamente, com voz 

fina. Seus algozes ironizam o fato, afirmando ser agora tarde demais. Duda 

finalmente morre, coberto por suas fezes, urina e sangue. Não satisfeitos, pai e tio 

de Laurinha levam a cama, com o corpo do rapaz, para os fundos do quintal. Jogam 

gasolina sobre tudo e tocam fogo. Enquanto o cadáver do rapaz queima no quintal, 

os dois irmãos comem salsicha e bebem cerveja. 

“Laurinha” é uma narrativa de violência descomunal. Como vimos, uma 

história de pavor, com detalhes aterrorizantes, talvez não havendo algo semelhante, 
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tão assustador em outra ficção da literatura brasileira. Pynchon, em apresentação de 

outro livro de contos de Rubem Fonseca, A confraria dos espadas (1998), faz 

declarações incisivas a respeito da obra desse escritor. No seu dizer, em seu texto 

apresentativo, trata-se de “uma literatura que não sabemos aonde ela vai nos levar. 

É como um telefonema no meio da noite” (PYNCHON, 1998).  

 A imprevisibilidade, associada à expectativa de alguma iminente tragédia é, 

de fato, uma imagem por demais oportuna para definir a contística de Fonseca, 

como bem fez Pynchon.  

O leitor de contos como “Feliz ano novo” e “O cobrador” já está acostumado 

às cenas cruéis da obra do escritor, como a de um homem já adulto que persegue, 

estupra e mata sem piedade uma menina de apenas dez anos. Mesmo sabedor da 

pedofilia em nosso meio, da violência cada vez mais intensa, ubíqua, imaginamos 

que ainda assim o leitor de nossos dias não deixará de se surpreender e de se 

comover com as desgraças das páginas fonsequianas. Ele não deverá ficar imune à 

tragédia de uma menina indefesa, cruelmente violentada e morta, contraposta à 

pureza e inocência da sua infância, esta já sugerida na forma diminutiva do seu 

próprio nome – Laurinha. 

 Uma nota destoante diferenciará “Laurinha” dos outros contos do autor, aqui 

já apontados. Considerados estes contos, em formato que popularizou e consagrou 

Rubem Fonseca, o que tornaria “Laurinha”, então, uma história imprevisível? Neste 

texto, uma criança, uma menina, é motivo para a organização de todos os fatos da 

narrativa, situação completamente incomum na literatura do escritor. Dissemos um 

pouco atrás que no livro Ela e outras mulheres, todas as narrativas se desenvolvem 

a partir de alguma figura feminina. Neste conto, a menina Laurinha não é 

protagonista ou narradora, mas é elemento estruturante da história. Todo o enredo 

se desenvolve a partir dos fatos que acontecem com esta personagem.  

 Embora as personagens de “Laurinha” também se distingam por posições 

sociais diferentes, como vimos em “Feliz ano novo” e “O cobrador”, contrariamente 

elas não se valem de tais posições para justificar qualquer ato de violência. Duda, o 

rapaz pobre do morro, não agride a menina, (que estuda em grande colégio e tem 

casa de campo), por vingança ou algum outro sentimento de ordem social. Ele, 

diferentemente dos protagonistas dos contos anteriores, não se sente vítima de 
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nada, nem de ninguém. Não sai às ruas assaltando mansões, matando ou ferindo 

pessoas endinheiradas, consideradas por ele como responsáveis sistêmicas da sua 

pobreza. Não alega ser esta a razão de estuprar e assassinar a garota Laurinha. Os 

seus motivos são outros, como veremos logo adiante. 

Por sua vez, o pai da menina, vingador obsessivo do estupro e morte da filha, 

em nenhum momento se refere ao estuprador e assassino como pertencente a uma 

classe social supostamente inferior, ainda que suba ao morro para procurá-lo. Duda, 

encontrado e indagado pelo pai da garota, confessa o motivo do seu crime: 

  

        [...] perguntei, por que você fez aquilo com a menina? 

         Não sei, ele respondeu, foi uma loucura, quando vi ela andando na minha frente 

        com aquela saia curtinha  do colégio me deu uma coisa que eu não resisti.  Mas  

        estou  arrependido. Muito arrependido. 

                                Precisava ter socado a cara e o corpo dela com tanta violência? 

                                Não sei o que deu em mim, disse Duda. Estou muito arrependido. Deus 

                   vai me castigar (Ela e outras mulheres, p. 93 e 94). 

 

Como vimos, neste conto, diferentemente do que ocorre em outros textos de 

Rubem Fonseca, o estupro é um ato confessado, assumido, fruto do desejo erótico, 

pervertido em sua própria manifestação, como diria Freud (1980). Trata-se de um 

comportamento que não se explica por motivos econômicos, políticos, religiosos, ou 

por diferenças de classes sociais.  

 Aqui, o mal parece criar-se e alimentar-se pela própria força do mal. Esta 

abordagem narrativa não aparece nos primeiros contos do escritor. Já nos últimos 

tempos, ela mais e mais se presentifica na sua ficção. Não há dúvidas de que a 

violência é mesmo o grande tema desse autor. Ela se generaliza e se renova nas 

suas mais diversas formas, confirmando uma existência de grande força na ficção 

do escritor. É matéria que inspira e impulsiona o ato criador de Rubem Fonseca, 

para surpresa e satisfação do seu leitor. 
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 Se em contos como “Feliz ano novo” e “O cobrador” temos uma violência que 

se mostra socialmente justificada, uma agressividade que se quer redentora, ou 

minimamente vingativa de uma classe social historicamente oprimida, em “Laurinha” 

já não temos esse quadro. Ela, a violência, simplesmente está presente no dia-a-dia 

das pessoas. É como uma ferida incubada, um tumor latejante. Em algum momento 

explode, manchando a vida de sangue. 

 Neste conto, uma temática delicada, muito presente nos nossos dias mais 

recentes – a pedofilia. Talvez o leitor desconheça possíveis razões para que tal 

comportamento aconteça socialmente. O conto também não apresenta porquês para 

a atitude de Duda – e nem a literatura tem tal função. Uma coisa é certa: o autor 

atualiza o seu texto, moderniza a sua linguagem e motivos. Dominique Maingueneau 

(2006) nos diz que tal procedimento é próprio da atividade literária. Ele, escritor, 

precisa manter-se vivo no seu campo literário. A atualização do seu texto, dos seus 

temas, é uma exigência natural do chamado ambiente literário – leitores, editores, 

renovação continuada dos temas sociais, sobrevivência da própria literatura, 

pressões do mercado etc., 

 Em uma ou outra direção, não há alívio escapista na literatura brutal de 

Rubem Fonseca, nessa prosa urbana de alta tensão, sem qualquer gesto de 

misericórdia, complacência ou comiseração.     

 

 

3.2 Mundo de conveniências, cenário de exterioridades 

 

 

 Múltiplo e diverso é o rosto da violência. A mentira, o logro, as conveniências, 

a traição, as dissimulações, a esperteza, o engodo e outros itens do gênero também 

são formas de agressão. São expressões de desacordo, conflitos, interesses 

escusos, manifestações de marginalização. Ainda que muitas vezes sutis, 

ardilosamente sagazes, são comportamentos por demais danosos, agressivos, 
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resultando quase sempre em estados piores do que aqueles provocados pela 

violência física. E esta é também uma realidade presente na literatura de Rubem 

Fonseca, não escapando ao escritor a necessidade do registro de tais 

manifestações. 

 “Corações solitários”, do livro Feliz ano novo (CR, 1994, p. 372-85), 

curiosamente é um conto engraçado. Um texto leve, dinâmico e muito divertido. Uma 

narrativa capaz de extrair do leitor o riso fácil, até mesmo a gargalhada solta. Algum 

leitor menos atento poderá achar que está diante de um conto muito diferente, que 

contraria a proposta literária do escritor. Engana-se. Na verdade, trata-se de uma 

história forte, intensa, reveladora de aspectos surpreendentes da condição humana. 

 Esta narrativa é uma metáfora habilmente construída de uma sociedade de 

aparências, de muitos fingimentos; um mundo cada vez mais alicerçado na mentira, 

na falsidade, no extremo egoísmo e outros males parecidos. Numa sociedade assim, 

grandes e pequenos, ricos e pobres, todos estão de alguma forma contaminados 

pelo mal. São homens e mulheres envolvidos por uma rede de interesses sujos e 

mesquinhos. Está-se diante de modos de vida que se pautam pelo artificialismo, 

pela ilegalidade, a construir ininterruptamente um cotidiano no seu todo corrompido, 

vilipendiado. 

 O conto é a história de um jornalista policial, anônimo, desempregado, à 

procura de um novo emprego. Assim, é contratado pelo Mulher, um jornal que, como 

o nome sugere, discute questões femininas e é dirigido a mulheres da classe C. O 

jornal é editado, dirigido e escrito por homens que se passam por mulheres, 

inclusive identificados com pseudônimos femininos, geralmente duplicados, e por 

isso mesmo aparentados a gosto muito em voga entre os travestis. Sandra Marina, 

Marlene Kátia, Clarice Simone e Mônica Tutsi são alguns desses nomes. Convocado 

a assinar os seus escritos como mulher, o protagonista e narrador se nega a fazê-lo, 

criando um conflito com o editor-chefe e também dono do jornal, Oswaldo Peçanha. 

Este, por sua vez, diz ao narrador que deve ser tratado como Maria de Lourdes. O 

protagonista termina impondo a sua recusa por causa de uma carta de 

recomendação de um primo seu, do Banco do Brasil. O jornal não tem como negar a 

vontade do narrador, já que deve muito àquele banco. Sendo assim, o narrador 

passa a assinar a seção De mulher para mulher (uma espécie de balcão de auto-
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ajuda, consultório sentimental), com o pseudônimo masculino Nathanael Lessa. 

Mais tarde, convidado também a escrever as fotonovelas do jornal, já passa a 

assiná-las com o pseudônimo feminino Clarice Simone5, cedendo às regras até 

então desobedecidas por ele. O conto, uma narrativa aparentemente simples, 

apresenta um desfecho surpreendente. O narrador descobre, ao final, que as cartas 

que lhe eram enviadas por um homossexual que se assinava como Pedro Redgrave 

– as únicas que não eram simuladas na redação do jornal – eram, sim, escritas por 

seu editor-chefe, Oswaldo Peçanha, que descoberto, pede ao narrador segredo 

sobre a sua condição sexual. 

 Em texto que discute o papel do narrador no romance contemporâneo, 

Adorno afirma que esse tipo de romance forçosamente terá que se adequar às 

circunstâncias de artificialidade da sociedade burguesa, que o inspira e estimula, já 

que “esta esconde, como véu, o ser” (ADORNO, 2003, p. 270). 

 Desse modo, o teórico cobra, na composição do romance moderno, um 

conteúdo que revele um mundo sem redenção, totalitário, de que o próprio gênero 

romance é produto. Um modelo de sociedade que, por negar a verdade e se 

fundamentar nas aparências, no artificialismo, termina por sacrificar o ser. Este 

pensamento de Adorno, embora aluda imediatamente ao romance, pode muito bem 

ser aplicado ao conto contemporâneo. E ainda: ao conto fonsequiano. Um véu que 

esconde o ser é uma boa metáfora para definir “Corações solitários”. 

 Tudo no jornal Mulher se organiza de forma leviana e artificial. Por exemplo: 

as cartas que deveriam ser enviadas pelas leitoras ao Consultório sentimental são 

elaboradas na própria redação do jornal, portanto simuladas; as fotonovelas são 

criadas em alguns minutos, já que são uma mistura barata de histórias consagradas 

pelo público, ao longo do tempo; matérias são forçadas, inventadas. Isto sem falar 

que um jornalista policial assume a postura de um consultor sentimental, homens 

escrevem e assinam textos como se fossem mulheres, e ainda há um homossexual 

                                                           
5
 Há quem afirme, como Gomez (2006), que estes nomes seriam uma brincadeira do autor, 

homenageando amigos, pessoas próximas e escritores que ele admira. Rubem Fonseca teria 

mesclado prenomes e sobrenomes dessas pessoas, assim disfarçando o nome real dos seus 

homenageados. Clarice Simone, por exemplo, seria uma homenagem do escritor a duas grandes 

mulheres e também escritoras: Clarice Lispector e Simone de Beauvoir. 
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que se esconde sob a máscara de um grande machão, alguém de masculinidade 

sólida e inquestionável. 

 Todo o jornal, na verdade, é uma grande farsa. Aqui, aparece com força um 

outro tema que é recorrente na obra de Rubem Fonseca – o veículo de comunicação 

de massa como algo que ilude e aliena, reforçador de todo um sistema de 

conveniências. Neste conto, trata-se de um jornal, em outras ocasiões a televisão, e 

mesmo o livro, como veremos logo mais.  

 Vejamos, a título de ilustração, uma das cartas que são dirigidas à seção De 

mulher para mulher, acompanhada da resposta do consultor sentimental: 

   

 

A   c a r t a   

 

Querido Nathanael. Eu não posso ler o que você escreve. Minha 

avozinha adorada lê para mim. Mas não pense que eu sou analfabeta. 

Eu sou é ceguinha. Minha querida avozinha está escrevendo a carta 

para mim, mas as palavras são minhas. Quero enviar uma palavra de 

conforto aos seus leitores, para que eles, que sofrem tanto com 

pequenas desgraças, se mirem no meu espelho. Sou cega, mas sou 

feliz, estou em paz com Deus e com os meus semelhantes. 

Felicidades para todos. Viva o Brasil e o seu povo. Ceguinha feliz. [...] 

P. S. Esqueci de dizer que também sou paralítica. 

 

A   r e s p o s t a      

 

Ceguinha Feliz, parabéns por sua força moral, sua fé inquebrantável 

na felicidade, no bem, no povo e no Brasil. As almas daqueles que se 

desesperam na adversidade deviam se nutrir do seu edificante 

exemplo, um facho de luz nas noites de tormenta (CR, 1994, p. 379 e 

380). 
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É difícil imaginar alguém que não ficaria sensibilizado e comovido com a 

história de uma ceguinha paralítica, e que não obstante a isso é feliz, ama a Deus, 

seus semelhantes, sua pátria e seu povo. E que mesmo impossibilitada de escrever 

por causa da sua deficiência visual, esforça-se, pede a avó para ajudá-la, e assim 

não deixa de ”enviar uma palavra de conforto” a tantos que sofrem. 

 Vemos muito claramente que publicando cartas como essa, (com o agravante 

de que é falsa, forjada), o Jornal Mulher se faz um divulgador do conformismo, da 

resignação. Suas leitoras deverão receber a lição da passividade, aceitar – de forma 

resignada – as vicissitudes que a vida lhes oferece. Inspiradas no exemplo da boa e 

esforçada ceguinha paralítica deverão, ainda, compreender que a felicidade se 

alcança por amar, de modo cego, a Deus, ao Brasil e ao povo brasileiro. 

 A carta, e sua resposta, exploram de forma desonesta o sentimento do povo, 

a sua boa-fé. Não esqueçamos que o Jornal Mulher é popular, dirigido a mulheres 

pobres da classe C. E assim ela, a carta com a sua resposta, ou ele, o jornal, 

apelam para um conteúdo por demais sentimentalista, reforçado por uma linguagem 

eivada de pieguice, explicitamente kitsch. São exemplos os diminutivos avozinha e 

ceguinha, ambos repetidos, que aparecem como afetuosos, sensibilizadores e, 

desse modo, persuasivos, apelativos. A repetição, a ênfase, aliás, também 

aparecem como elementos intensificadores do conteúdo afetado do texto. Nessa 

mesma direção semântica há os adjetivos querido, adorada, querida, feliz e 

paralítica. Há, ainda, na organização do texto, algumas expressões cristalizadas, 

estereótipos de uma linguagem piegas, popularmente comovedora: palavra de 

conforto; sou cega mas sou feliz; viva o Brasil e o seu povo; fé inquebrantável na 

felicidade, no bem, no povo e no Brasil e facho de luz nas noites de tormenta. Tudo 

isto sem falar na caracterização que é dada à personagem da carta: cega, paralítica, 

moça de excelente convivência com a família – aqui, representada por sua matriarca 

avozinha, que lhe é querida e adorada.     

 A análise das cartas também sugere uma leitura que nos parece evidente: a 

dominação da visão masculina sobre o universo feminino. Não somente aquele 

Jornal é destinado a mulheres mais simples (supostamente, inferiores), como 

também ainda induz essas mulheres à passividade, cordialidade, resignação, bom-
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mocismo. Não esqueçamos, - repetimos -, que os homens naquele periódico são 

igualmente os escrevedores e os pensadores das cartas. 

 Costa Lima, um dos primeiros críticos literários de maior influência a escrever 

sobre a obra de Rubem Fonseca, registra que a literatura do escritor se utiliza do 

kitsch em diversos momentos. Sobre este autor e sua ficção, diz: 

 

A poética que pratica chamaria de poética da ampliação. Ampliação 

dos próprios clichês, do estereotipado dos recursos compensatórios, 

todos eles condensados na ampliação da linguagem banalizada. Ou 

seja, não se sai do banal através de algum dos modos literários 

valorizados na modernidade, mas, ao contrário, pela própria amplição 

(sic.) do lixo verbal contra que tem reagido a poética da modernidade, 

procurando purificá-lo. Nada aqui há de purificação, mas de 

fermentação do próprio lixo (LIMA, 1991, p. 147) (grifo do autor).  

 

O crítico sugere que a ficção de Rubem Fonseca chega a causar, algumas 

vezes, a impressão de uma literatura para as massas, feita com interesses imediatos 

e exclusivos de consumo. A crescente vendagem da obra do escritor poderá mesmo 

reforçar essa impressão no público. Costa Lima se apressa em declarar, no entanto, 

que essa sugestão é logo desfeita quando se percebe que o kitsch é incorporado a 

um contexto irônico, sarcástico, assim causando um efeito crítico na obra do autor. 

Isto é, a ampliação do clichê, do estereótipo, da imagem popularesca, a fermentação 

da palavra melosa, da expressão apelativa ou de uma outra forma de desvio da 

condução clássica do texto, são recursos que poderiam vir a ser compreendidos 

como um defeito grave, um sério problema na escritura de um outro autor. Não em 

Rubem Fonseca. Neste, o chamado lixo verbal é matéria de composição da obra, 

urdidura de linguagem; é recurso criativo, efeito crítico que amplia e reforça as 

possibilidades estéticas e literárias do texto. 

 A resposta que é dada à ceguinha paralítica, em estilo igualmente verboso e 

empolado, reforça mesmo todos os valores presentes na carta. Neste caso, o 

flagrante contraste entre a receita de paz, esperança e felicidade da carta e o 

ambiente de mentiras e malogro em que ela foi gerada, deverá falar ao leitor (do 

conto) de uma imensa hipocrisia social. Um denso véu a esconder o ser. Basta esse 
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leitor lembrar que é falsa a carta, a sua autora, e igualmente falsa a resposta da 

carta. São falsos ainda a seção do jornalístico e o seu conselheiro sentimental. 

Logo, não há qualquer verdade naquele jornal. 

 Em sua contística, Rubem Fonseca está a lembrar algo que nos é óbvio, mas 

que parece ausentar-se algumas vezes da nossa memória, das nossas rodas de 

convivência – o poder da palavra, do discurso, para o bem ou para o mal; para 

construção ou destruição da nossa existência. Em seus contos, o escritor insiste em 

chamar a atenção do leitor para os efeitos nocivos dos veículos de comunicação de 

massa sobre nós, como o jornal, o livro, o cinema e, principalmente, a TV. Ainda 

veremos neste capítulo outros desdobramentos desse assunto, quando da análise 

dos contos “Artes e ofícios” e “Hildete”.   

 Voltando a “Corações solitários”, não esqueçamos das suas cartas, ícones 

históricos da comunicação entre as pessoas. Aliás, foi uma dessas, do Banco do 

Brasil, que garantiu o emprego do narrador. Este aspecto, um evento rápido no 

conto, poderá ter a sua importância diminuída, ou mesmo ignorada por algum leitor 

menos atento. Todavia, o fato de alguma autoridade do Banco do Brasil, uma das 

maiores instituições do governo federal recomendar ao Jornal Mulher a 

empregabilidade de um jornalista policial, não pode ser algo despercebido, 

considerado irrelevante. Isto nos fala, minimamente, do atabalhoamento dos 

serviços dessas instituições no nosso país. Mais: do protecionismo, da troca de 

favores, do compadrio sujo que há em nossa sociedade; do desvio ético, da 

corrupção que há nas funções públicas, enfim, da debilidade das boas intenções em 

relação à posição desvantajosa da honra e da decência. 

 Outro exemplo que segue o mesmo rastro desse das cartas são as 

fotonovelas – gênero curioso para um jornal – criadas no Mulher, em alguns poucos 

minutos, pelo narrador. Como ele mesmo se diz um leitor6 contumaz dos clássicos 

da literatura universal, em alguns rápidos instantes cria uma fotonovela, misturando 

desonestamente ideias ou passagens de histórias consagradas mundialmente. 

                                                           
6
 Em Rubem Fonseca, é curioso e instigante o alto número de leitores, poetas, escritores, enfim, 

gente de suposta erudição entre (ou como) seres desonestos, bandidos, fracassados, alguns 

confessadamente semialfabetizados. Esse aparente desencontro entre alta e baixa cultura já foi 

apontado por Bóris Schnaiderman em posfácio que escreveu aos Contos reunidos (1994), intitulado 

“Vozes de barbárie, vozes de cultura – uma leitura dos contos de Rubem Fonseca”. 
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Numa delas declara expressamente ter usado “uma pitada de Romeu e Julieta, uma 

colherzinha de Édipo rei” (CR, p. 377). Ao entregar este enredo inusitado para a 

fotomontagem, o narrador ainda sugere acrescentar algum elemento sofocliano. Não 

há dúvida de que o Jornal Mulher é todo ele um embuste; uma forte representação 

das nossas frivolidades, de quanto são frágeis e artificiais as nossas relações em 

sociedade. E exatamente por saber disso, Rubem Fonseca não economiza em seu 

texto recursos típicos que costumam representar tais situações, como a ironia, o 

deboche, o palavrão, a cena chocante, a situação-limite, e até mesmo a linguagem 

kitsch, como já observado por Costa Lima. 

 Em conversa com o narrador, a certa altura o editor-chefe do jornal, Oswaldo 

Peçanha (ou Maria de Lourdes), expressa-se sarcasticamente sobre o tipo de 

imprensa que pratica: “isto aqui é uma grande escola. Aprenda, aprenda, seja 

dedicado, não esmoreça, sue a camisa” (CR, p. 380). 

 E o narrador aprendeu muito cedo, não havendo a necessidade de suar a 

camisa. Chegara recusando assinar os seus textos com um pseudônimo feminino, 

mas em pouco tempo já cedia às regras ali impostas. Escolheu o pseudônimo 

Clarice Simone para assinar as suas fotonovelas, além de entrar completamente no 

jogo do faz-de-conta do jornal. 

 Costa Lima, no texto já citado, assevera que “Corações solitários” é uma 

narrativa que discute os limites entre falseamento e realidade, o que conduz também 

a uma discussão sobre a identidade do indivíduo, o que está, por sua vez, 

intimamente ligado à sua identidade sexual.  

 

A dúvida sobre os limites entre fingimento e realidade, razão esta 
condutora da questão da integridade, da identidade das pessoas, 
ainda remete inegável e imediatamente à pergunta sobre a identidade 
sexual do personagem (Op cit., p. 172). 

 

De fato. Além dos homens se passarem por mulheres naquele jornal, de 

fingirem-se escritoras e leitoras, no final do conto o narrador começa a suspeitar de 

que as cartas que lhe eram enviadas regularmente pelo homossexual de nome 

Pedro Redgrave, que imaginava virem de algum leitor, de fora do jornal, eram 
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também escritas ali, na própria redação do Mulher. Surpreende-se com a 

confirmação de suas suspeitas, e algo mais: Pedro Redgrave era o seu editor-chefe 

Oswaldo Peçanha, até aquele momento um senhor acima de qualquer suspeita. 

Com esta revelação, Maria de Lourdes já não era mais somente o seu pseudônimo 

feminino. Era, de fato, uma outra marca da identidade do seu chefe, até então 

escondida, até então não declarada. 

 O Jornal Mulher é a alegoria de uma sociedade de muitos fingimentos. Um 

quadro social em que tudo funciona dependendo das conveniências, dos variados 

interesses. Talvez o leitor da ficção de Rubem Fonseca encontre, nesse quadro 

refletidas, respostas para o fato de uma pessoa assumir a identidade de outra, - 

homens que assumem uma postura feminina -, ou alguém falsear, reprimir a sua 

própria identidade – o homossexual que não se aceita como tal. 

 Rubem Fonseca desenvolve o tema de uma sociedade de aparências, pode-

se dizer, em toda a sua obra, desde os seus primeiros escritos. Nesta tese, que se 

ocupa da sua contística, poderíamos citar diversos contos que se desenvolvem a 

partir dessa motivação. Via de regra, este tema é desenvolvido com a significativa 

contribuição de algum meio de comunicação de massas, como vimos em “Corações 

solitários”, e como veremos a seguir em outras histórias. Vejamos mais dois 

exemplos. No ano de 1995, quando do lançamento do livro O buraco na parede, 

pensamos ser o melhor exemplo do que estamos afirmando o conto “Artes e ofícios”. 

Um pouco mais tarde, já em 2002, deparamo-nos com outra narrativa exemplar – 

“Hildete”. Este conto, por sua vez, integra o livro Pequenas criaturas. 

 Em “Artes e ofícios”, o narrador, um homem rico, que fora bastante pobre na 

infância, lê certo dia no jornal um anúncio curioso. Alguém se oferece como ghost-

writer. A partir daí, dessa oportunidade, decide escrever um livro. Entra em contato 

com a pessoa do anúncio e acerta com ela a quantia de dez mil reais para que 

escreva um livro por ele. Ele imagina estar tratando com um homem; somente ao 

final da narrativa descobrirá que a pessoa do anúncio é feminina, na verdade, uma 

ghost-writer. O homem paga do próprio bolso a publicação do livro, bem como a 

alguém para que faça a orelha. O livro, com seiscentas páginas, - para impressionar, 

segundo o narrador -, torna-se um grande sucesso de venda. Com o sucesso, a 

ghost-writer procura o narrador a fim de extorquir-lhe mais dinheiro, com a desculpa 
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de que está doente e precisará fazer uma cirurgia. Não se sabe quem é mais 

esperto: se ele, ou se ela. Tentando rematar aquela situação, ele propõe a ela uma 

vida em comum, como amantes. Assim, juntos, ganharão bem mais dinheiro. Ao 

final, o narrador declara que o segundo livro da dupla está quase pronto e que fará 

ainda mais sucesso do que o primeiro. 

 Este conto apresenta dois grandes arrivistas que unem interesses e esforços 

em função de um objetivo comum – dinheiro. Ele, o narrador, quer dela, a sua ghost-

writer, o que lhe falta: criatividade, desenvoltura e talento para escrever. Ela, por sua 

vez, também quer dele o que não tem: dinheiro, projeção e segurança. Os dois, 

cada um a seu modo e fazendo uso de armas diferentes, buscam dinheiro e tudo o 

mais que ele possa arrastar, como prestígio, sucesso e poder. E para isso, 

inescrupulosamente juntam forças. Temos novamente um cenário social que se 

constrói tendo por base a mentira, o logro, a astúcia. 

 O narrador é o protótipo do novo-rico, do indivíduo deslumbrado com o mundo 

burguês, ao qual não tinha acesso antes. E não esconde tal situação. Faz questão 

de se apresentar assim, de chamar a atenção do leitor para esse aspecto, sempre 

irônico, debochado, insolente muitas vezes. O fragmento seguinte, extraído de uma 

das suas falas, é ilustrativo do que estamos afirmando: 

 

Antes eu morava num conjunto habitacional miserável e andava de 

trem, espremido que nem sardinha em lata. Hoje moro numa bela 

mansão, num condomínio fechado na Barra, tenho dois automóveis e 

dois motoristas. Eu tinha uma perna mais comprida do que a outra e 

nem sabia. Andava com operárias, balconistas de lanchonete, 

empregadas domésticas, algumas analfabetas. O dinheiro me deu 

pernas do mesmo tamanho, me deu uma esposa de boa família, 

arruinada e cheia de diplomas, me deu uma amante sem diplomas, 

mas que sabe vestir uma roupa elegante e atravessar fazendo pose no 

salão de festas. Dinheiro, eu entendo disso (O buraco na parede, 

1995, p. 87) (grifo nosso).     

 

 Podemos reorganizar a fala do narrador tomando por base as mudanças que 

lhe ocorreram e o seu comportamento em função de tais mudanças. Veremos um 

homem, como dissemos, sarcástico, que demonstra estar plenamente consciente do 
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elemento possibilitador da sua mais nova condição – o dinheiro. Não sem razão, a 

estrutura da frase dinheiro, eu entendo disso se repetirá em variantes semânticas ao 

longo da narrativa, sempre em tom irônico. São exemplos: oportunidade, eu entendo 

disso; ganhar dinheiro, eu entendo disso; deslumbramento, eu entendo disso; 

exibicionismo, eu entendo disso. 

 O narrador apresenta para o leitor dois mundos distintos. Um distante, 

miserável, presente apenas nas suas lembranças. E um outro vivido presentemente, 

de muitas benesses; um mundo superficial, caricato, em que alguém se arruína 

mesmo se possuidor de muitos diplomas, enquanto um outro se sai bem porque 

“sabe vestir uma roupa elegante e atravessar fazendo pose” (p. 86). E é este mundo 

de futilidades e de aparências que aparece com força no conto. 

 Em “Artes e ofícios” temos uma sociedade que aplaude o fútil, as convenções, 

que se alicerça num cenário de exterioridades. Um tipo de realidade perigosa, em 

que o dinheiro aniquila barreiras e diferenças, e dá a impressão, àqueles que o 

possuem, de que são auto-suficientes, de que não precisam de nada, nem de 

ninguém. Ou ainda, que nada pode detê-los. São maiores e melhores. 

 Nesse universo, são comuns personagens individualistas e presunçosas. O 

narrador, não diferentemente da ghost-writer, demonstra ser, com alto grau de 

cinismo, uma pessoa que sabe muito bem o que pode o dinheiro. Por isso mesmo 

declara, em várias passagens do conto, do que ele é capaz: elimina a pobreza, 

corrige defeitos físicos, ignora diplomas, proporciona luxo, conforto, segurança, sexo 

fácil, poder e sucesso repentino. Propositadamente, a última frase do conto – e 

também última fala do narrador – é sucesso, eu entendo disso. 

 Riqueza e, consequentemente, poder e status transformam a história dos 

protagonistas dessa narrativa numa trajetória de muitas mentiras e atitudes 

fraudulentas. Maria José, a ghost-writer, ao ver que o livro que escrevera para o 

narrador se tornara um grande sucesso de venda, resolve pedir-lhe mais dinheiro, a 

pretexto de que está mal e precisa de uma intervenção cirúrgica. Como vimos, ele 

responde à mulher propondo-lhe uma vida em comum, como amantes. Ela seria, 

desse modo, uma espécie de Sheherazade – sobreviveria enquanto contasse boas 

histórias. E assim, pactuados, dinheiro e sucesso estariam garantidos para os dois. 
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 Em nenhuma ocasião da vida do casal há por parte dele, ou por parte dela, 

alguma alusão a paixão, a amor, ou a qualquer outro sentimento mais nobre. Isto 

não interessa a nenhum dos dois. O que os envolve é de outra ordem; o que há 

entre eles é negócio, uma espécie de acordo econômico e social. No final do conto o 

narrador fala do segundo livro da dupla, que promete ser ainda melhor do que o 

primeiro. Ou seja, mais dinheiro e mais prestígio social conseguidos 

inescrupulosamente. 

 Em “Corações solitários” e em “Artes e ofícios”, o mascaramento social é o 

que conta. Vê-se um mundo em que a verdade que prevalece é a do engano, da 

trapaça, do proveito próprio. Neste último conto, como vimos, tem-se uma mulher 

que escreve livros que não lhe pertencem e um homem que recebe glórias e 

dinheiro por livros que nunca escreveu. 

 Deve-se observar que essas narrativas chamam a atenção para a 

(i)legitimidade da escritura, do fazer do texto. Mais especificamente, Rubem Fonseca 

faz metalinguagem e inquieta o seu leitor com um velho e polêmico tema - a 

composição e natureza do texto literário. Ou, se quisermos, a sua arte e o seu ofício. 

“Artes e ofícios” tematiza essa questão ao referir duas pessoas ligadas ao sucesso 

editorial e ao reconhecimento público, tendo alcançado muito rapidamente tal 

condição, e isto graças a uma ilegítima autoria de textos literários. Já em “Corações 

solitários”, vimos semelhante situação. O narrador protagonista deste conto cria 

histórias, em rápidos minutos, usando indevidamente personagens, enredos e até 

mesmo trechos de obras consagradas mundialmente. 

 A ghost-writer e o jornalista policial engendram literatura. Ou juntando 

desonestamente elementos de obras clássicas, ou parecendo criar textos novos, 

eles demonstram saber quais os ingredientes necessários ao texto de sucesso, de 

grande aceitação pública. E assim Rubem Fonseca, valendo-se do próprio jogo da 

ficção, inquieta, provoca o seu leitor, questionando-o de frente. Algumas questões, 

entre outras, parecem emergir com força: o que distingue, de fato, o texto literário?, 

existiriam alguns elementos próprios, únicos desse tipo de discurso, ou os 

ingredientes seriam os mesmos de outros, dependendo tão-somente de um maior 

nível de sensibilidade, de uma diferente habilidade?, por que o público, em geral, 

aceita com mais facilidade determinadas fórmulas, determinados arranjos na 
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construção do texto de literatura? Ao leitor, às respostas. A ele, igualmente, às 

batatas (quentes) da indagação, da interminável aporia poética. 

 Nesta ocasião, um bom número de teóricos poderia nos ajudar a pensar 

questões como a recepção do texto literário, a formação do leitor, as performances 

do mercado editorial, a história da literatura, o kitsch, a indústria cultural, cultura de 

massas e tantas outras que seguissem esse viés. Não sendo este assunto, todavia, 

objeto de estudo desta tese, contentamo-nos aqui com o parecer de Umberto Eco 

sobre o tema: 

 

No campo dos estímulos estéticos, os signos aparecem ligados por 

uma necessidade que apela a hábitos enraigados na sensibilidade do 

receptor (ou seja, o gosto – uma espécie de código que se 

sistematizou historicamente); ligados pela rima, pelo metro, por 

convenções proporcionais, por relações institutivas através da 

referência do real, ao verossímil, ao “segundo se diz” ou ao “conforme 

o hábito estilístico”, os estímulos apresentam-se num todo que o 

fruidor percebe não poder romper (ECO, 2001, p. 85) (grifos do autor). 

  

Esta é uma questão bastante complexa, com grande número de variáveis, 

que não se basta, evidentemente, com esta citação. O próprio teórico, que é um 

conhecido estudioso do tema, teria muito mais o nos dizer. No entanto, como 

dissemos, para o alcance desta tese é o suficiente. Outras abordagens e visões 

ideológicas à parte, pelas palavras de Eco há mesmo um código estético que se 

institui historicamente. Em alguma medida e de algum modo esse código se 

presentifica na construção do texto literário contemporâneo, bem como na sua 

recepção pelo leitor.  

 É certo dizer-se, entendemos, que pela falsa escrita e pelo ilegítimo gozo dos 

seus resultados, falsa conduta sexual, pela corrida cega e obstinada ao sucesso, 

dinheiro ou poder, pelas muitas mentiras, as narrativas fonsequianas mostram um 

mundo em que a identidade das pessoas, como sugere Costa Lima, é mesmo 

produto de um mascaramento social, de uma socialização à base de muitos 

fingimentos. 
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 Curiosamente, essa identidade se revela como única, igual, numa sociedade 

que, como sabemos, se fundamenta nas diferenças. Marcas ou sinais que 

expressariam alguma individualidade, alguma identidade própria, sucumbem à 

banalização da decência e se nivelam na expressão de indignidades. Fernanda 

Cardoso nos assevera que 

 

o que mais choca nos romances e contos de Rubem Fonseca é o 

amoralismo que se vê nos seus bandidos. Em nenhum momento eles 

se mostram atormentados por qualquer remorso ou culpa. São 

perversos e frios, venham dos estratos superiores ou das camadas 

populares (CARDOZO, 2006). 

 

A deterioração ou aniquilamento de valores individuais, que se observa nos 

protagonistas de “Corações solitários” e “Artes e ofícios”, revela um comportamento 

social dissimulado, hipócrita. Tal comportamento se constrói à base do egoísmo, da 

ambição e, pior, do ardil no uso da linguagem, que por natureza e princípio juntaria 

os seres, harmonizaria a vida em sociedade. Antes, vemos a manipulação da 

palavra construir uma realidade social de injustiças e desequilíbrio, imagem muito 

própria do espírito burguês, que assusta por sua forte presença e sugestão de 

totalidade. 

 Tomás E. Martinez concorda com Cardozo, quando afirma que “os 

personagens de Fonseca não têm [...] escrúpulos. A única moral que os rege é a de 

saciar-se a si mesmos” (MARTINEZ, 2004). Palavras perfeitamente aplicáveis às 

personagens estudadas. E muitas outras do autor poderiam ser aqui arroladas. 

Vejamos, ainda, para concluir este capítulo, mais uma – Hildete. Quando do 

lançamento de Pequenas criaturas, já no ano de 2002, deparamo-nos com ela. O 

nome desta personagem também dá título ao conto. 

 Nessa narrativa, Hildete, uma moça pobre, é preparada para mentir em 

público. Quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, discutem todos os aspectos 

da farsa. Hildete deverá fingir e dizer (possivelmente, num canal de televisão) que 

passou fome, foi estuprada quando criança, espancada, mais tarde mãe solteira, 
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virou mendiga e outras coisas semelhantemente apelativas. Todo o conto se 

constitui na armação da farsa, que deverá ser conhecida do público. 

 Mais uma vez a manipulação da palavra, a proliferação do discurso verboso e 

sensacionalista, que comove e apela. Mais uma vez a forte presença de um veículo 

de comunicação de massa como propalador e controlador de um discurso que 

emociona, contagia as pessoas, convence-as de algo, pelo uso de tais estratégias. 

Em “Corações solitários” tivemos o jornal popular, em “Artes e ofícios”, o livro de 

sucesso, o best-seller; em “Hildete”, muito provavelmente a televisão. 

 Nas duas primeiras narrativas, o leitor acompanha as personagens na sua 

trajetória de superação do fracasso da sua vida pessoal rumo ao sucesso. Já em 

“Hildete”, ele vê os bastidores, a montagem da farsa. Não importa. Numa situação 

ou noutra, o leitor percebe que a palavra é o refúgio último dessas personagens. 

São seres carreiristas, que sabem que dependem do poder de expressão, de 

articulação, de convencimento por meio do discurso. E se saem muito bem em suas 

tarefas, seja na seara do discurso escrito, como no caso do jornal e do livro, seja na 

seara da oralidade, como é o caso de Hildete 

O conto “Hildete” é emblemático. Esta narrativa não traz a tradicional voz do 

narrador. Assim não há, neste conto, o comando de uma voz única, explícita, como 

de costume na nossa literatura. Há a sugestão de que Rubem Fonseca habilmente 

eliminou essa voz de comando no texto, tão comumente cheia e onipresente. Em 

“Hildete”, a história avança pelo dizer, mas o dizer de todos. É o diálogo das 

personagens que faz com que a narrativa avance. Sem a voz narradora da história, 

sem as suas impressões sobre o relato, fica a sugestão de que o escritor convoca o 

leitor a entrar diretamente naquele cenário. Ele, o leitor, também deverá estar 

naquela sala, participar das conversas. Deverá ver, de muito perto, a montagem da 

farsa, juntar-se às outras personagens; deverá estar ali para que veja, da forma mais 

próxima possível, um cenário social de mentiras e engano - de que ele 

provavelmente não escapará. 

 No entanto, há algo mais a considerar. Já sabemos que em “Hildete” a voz do 

narrador se ausenta da história. Neste conto, e em tantos outros de Fonseca, 

todavia, não deixa de estar muito presente uma outra voz, aquela condutora, 

motivadora de toda a obra do escritor, que inspira, comanda e organiza a sua ficção. 
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Como temos demonstrado, esta outra voz, intensamente recorrente na obra do 

autor, está sempre a nos dizer de uma realidade social injusta, desigual, 

amplamente corrupta e ignominiosa. 

 A esta altura, crê-se que o leitor do texto fonsequiano, presumivelmente 

aquele assíduo, contumaz, já saberá da extensão espantosa do tema violência nos 

contos do autor. Já terá confirmado a variabilidade dos seus tons, dos seus 

enfoques e abordagens. O leitor dessa literatura contemporânea, urbana e 

intensamente feroz, já deverá ter compreendido que a violência invade e explode a 

pretensa ordem social, se multiplicando indefinidamente. Nestes últimos contos 

analisados, como vimos, a dissimulação, a ambição desmedida, o jogo mentiroso e 

corrupto que mais e mais se avoluma na cidade, ameaçando a todos.   

 Uma vez mais, a mão trapeira do escritor, provocada pelos “olhos de lince” 

(ROUANET, 1999, p. 23) do escritor-flâneur, não rejeitará detrito nenhum, dejeto 

social qualquer. A força da contística fonsequiana, uma das melhores da atualidade, 

inclusive validada por críticos como Antonio Candido, e como uma vez mais se vê, 

se faz por também transformar em boa literatura incômodos, vexames, 

constrangimentos individuais e públicos, que se proliferam no avançar natural da 

cidade. 
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3.3 Anos 70 – quando a ficção diz mais 

 

 

Não queremos nos ocupar aqui, com profundidade, dos anos turbulentos das 

décadas de sessenta ou setenta, do século passado da nossa história. Esta 

particular preocupação não é objeto de estudo nesta tese. 

No entanto, nessa época, em seu contexto político e social, Rubem Fonseca 

publica o seu primeiro livro, um livro de contos (1963), e lança outras obras. Dois 

dos seus livros, igualmente de contos e consagrados por leitores e crítica 

especializada, vieram a público nesse período: Feliz ano novo e O cobrador. Eles 

foram lançados em 1975 e 1979, respectivamente. Do primeiro livro selecionamos o 

conto, com título homônimo, e ainda um outro - “Corações solitários”. Do segundo 

destacamos o conto que também recebe o mesmo título do livro, “O cobrador”. 

Estamos querendo dizer que esta pequena amostra, de três diferentes narrativas, 

que ora destacamos neste item, nos apresenta um quadro interessante, significativo 

dos anos de severa ditadura militar no país, o que cremos ser o bastante para o 

alcance deste trabalho.  

Sabemos que o texto literário não tem pretensões de registro histórico, 

documental, político ou científico. Não é esta a sua missão. Vale dizer que, talvez 

por essa razão mesma, termine por dizer mais, revelar com maior intensidade o 

desenho de uma geração, época, povo, ainda de alguma intenção, evento, ou de 

uma situação em particular. Observemos estas palavras de Sírio Possenti. Ainda 

que conste de nossas referências bibliográficas o texto Aula, de Roland Barthes, e 

assim a oportunidade de citá-lo diretamente, achamos por bem nos apoiar em 

Possenti, no modo oportuno como ele articula o seu texto a partir do pensamento de 

Barthes. Vejamos: 

 

É conhecida a afirmação de Barthes (1978, p. 14), segundo a qual a 
língua é fascista porque obriga a dizer, bem como é conhecida 
(embora menos, talvez porque não se possa expressá-la num slogan) 
sua tese segundo a qual para os que “não somos... super-homens só 
resta, por assim dizer, trapacear com a língua” (p. 16). A literatura 
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seria o domínio que melhor permitiria esta trapaça, que resultaria em 
ouvir a língua fora do poder. O que ele entende por literatura é “a 
prática do escrever”, o que faz privilegiar o “tecido dos significantes 
que constituem a obra, porque o texto é o próprio aflorar da língua, e 
porque é no interior da língua que a língua deve ser combatida, 
desviada: não pela mensagem de que ela é instrumento, mas pelo 
jogo de palavras de que é teatro” (p.17) (POSSENTI, 2004, p. 67) 
(grifos do autor). 

 

 Possenti, em seu comentário, irá relacionar a posição de Barthes sobre a 

língua, ou linguagem, à sua vinculação imediata, à época, ao Estruturalismo. Explica 

que esta abordagem, por conceber a língua como um sistema, isto é, como algo já 

pronto, impositivo, obrigaria o homem a dizê-la, a usá-la indefinidamente. Os 

conceitos estruturalistas e os seus desdobramentos não nos interessam agora. 

Importa-nos a afirmação de que, apesar da obrigatoriedade do emprego da língua, 

alguns a usam de modo incomum, diferente. Estes são seres específicos, especiais, 

uma espécie de super-homens, gente da ficção, senhores da palavra, do texto 

literário. Certamente por sua sensibilidade muito mais apurada, a sua mão trapeira 

que cava mais profundo – princípio que estamos a defender na tese para o escritor 

Rubem Fonseca, estes conseguem trapacear com a linguagem, empregá-la de 

forma inovadora. 

 Estendendo aqui o dizer da nossa pesquisa, estes seres são mais que 

escribas ou escrevedores; são poetas, flâneur ou trapeiros. Poetas que 

trapeiramente conseguem “ouvir a língua fora do poder”. E por isso mesmo ampliam 

o jogo com as palavras, articulam melhor no seu texto múltiplas possibilidades 

significativas.    

 Rubem Fonseca, em Feliz ano novo, por exemplo, no livro ou especificamente 

no conto, não importa, expõe de modo vigoroso diversas fraturas sociais de uma 

época que insistia nos silenciamentos, disfarces, mascaramentos de uma realidade 

que se vivia, de fato, no Brasil. A realidade social do país, transformada em matéria 

estética pela mão trapeira do poeta diz mais, revela muito mais para o seu leitor. 

Atentemos para estas palavras de Zuenir Ventura, crítico literário e também escritor, 

inclusive contemporâneo de Rubem Fonseca. Ele nos adverte que 
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o empenho social em si não é uma categoria estética, assim como os 
dados da realidade imediata não garantem sozinhos a qualidade de 
uma obra de arte. São matéria que pode compor tanto uma 
reportagem quanto um romance, um relatório ou um poema, uma obra 
genial ou medíocre. São contextos que só ganham significação 
artística quando passam a texto, isto é, quando de meras referências 
passam a signos estéticos (VENTURA, 2011). 

 

 Embora estejamos citando Ventura a partir do portal de Rubem Fonseca, com 

acesso já em 2011, na verdade trata-se de artigo antigo, publicado em 1975 (“O 

cotidiano na arte”), particularmente por ocasião do lançamento do livro Feliz ano 

novo. Ainda que seja sempre válida a ênfase, sempre bem-vindo o detalhamento 

desse raciocínio, Ventura não nos diz novidade alguma. Repete, à sua maneira, 

formulação teórica de Antonio Candido, já exposta nesta tese, corroborada por 

Adorno e outros intérpretes do texto artístico.  

 Em suma, diante do escritor a matéria social e as suas escolhas. Como os 

contextos sociais, ou referências externas, enfim, estarão definitivamente integrados, 

ou ainda, esteticamente incorporados ao seu texto. Entendemos ser desnecessário 

enfatizar, uma vez mais, que apesar da sua proposta realista, Rubem Fonseca não 

faz da matéria social reportagens ou relatórios. A sua literatura é esteticamente 

superior, e por isso diz mais. Classificá-la como feroz realista, ou brutalista, como o 

fazem, respectivamente, Candido e Bosi, certamente refere-se à alta dosagem de 

mimese, de representação social na ficção de Fonseca. 

 Ana Cristina R. Pereira, no seu texto Arte, cultura e ditadura militar (2010) nos 

apresenta algumas características próprias dos anos relacionados à ditadura dos 

militares no nosso país. Dentre diversas arroladas pela autora, destacamos seis: 

maior estruturação do Brasil como nação industrial, capitalista e moderna; intensa 

desigualdade social; acentuada mudança de valores, como individualismo, 

liberalismo sexual e consumismo; acúmulo gradual da violência no país; arte 

inventiva, criativa, inclusive burlando alguns conceitos e regras sociais; censura, 

proibição de material artístico, intelectual. 

 Apesar dessa amostra pequena de características da época, vê-se 

claramente uma sociedade confusa, contraditória em seus fundamentos: 

crescimento industrial e econômico, por um lado, e por outro perpetuação da 
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pobreza; imagem moderna, como liberdade sexual e, contrariamente, aumento da 

violência no país; efusão artística, inventividade e, contraditoriamente, proibição, 

coerção do produto artístico ou intelectual. 

 O conto “Feliz ano novo”, por exemplo, no nosso modo de entender, não 

somente apresenta ao seu leitor essa realidade díspar vivida no país, mas também 

convida, provoca esse leitor a minimamente questioná-la, percebê-la com novo 

olhar, dizê-la, enfim, de outro modo, com novos argumentos. 

 Vimos com Antonio Candido (1987), que em alguns textos, como nesse conto, 

Rubem Fonseca se vale de um truque narrativo por demais importante: 

propositadamente ele confunde o leitor a partir da voz de comando da história. 

Autoria e matéria narrada se confundem, já que o escritor seleciona para o seu texto 

um narrador, que também é protagonista, e se expressa numa fala em primeira 

pessoa. Ou seja, numa época em que parece haver absoluto controle militar sobre 

todos os destinos da sociedade, com consequente rigidez de normas e preceitos 

morais, o escritor Rubem Fonseca se expõe totalmente, parecendo defender em seu 

texto condutas marginais, contrárias àquilo preceituado na época.  

 De fato. Como já sabemos, “Feliz ano novo” é a história de um grupo de 

bandidos, a partir da ótica das suas personagens. Isto é: o conto mostra o cotidiano 

dos marginais, a sua linguagem específica, os seus hábitos, planos e estratégias de 

embate. É muito patente na narrativa a revolta desses bandidos por sua condição 

miserável e o ódio à classe burguesa, para eles gente endinheirada, frívola, 

insensível, historicamente privilegiada. Enfim, de acordo com o modo de ver dos 

bandidos (e de todo o texto, por sua organização), gente merecedora de punição, 

dos terríveis atos cruéis que logo se sucederão no conto. 

 A provocação se alonga no texto, não só pelo incitamento à vingança 

daqueles despossuídos de sorte, mas muito mais, cremos, por sua sugestão de 

continuidade, circularidade da ideia de vingança. Isto é apresentado ao leitor, pelo 

menos, em dois momentos da história: é passagem de ano, início de um novo 

tempo, de nova etapa de vida; também ao final do conto, depois de uma sucessão 

de atos violentos e cruéis por parte dos marginais, estes se reúnem, comem 

regaladamente o que fora roubado de uma rica mansão, e brindam entre eles, 
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desejando que no ano vindouro tudo seja ainda melhor. Conteúdo demasiadamente 

subversivo para aquela época. Livro proibido e retirado de todas as prateleiras do 

país. Representantes do governo se negam a aceitar uma obra artística que 

estimule uma conduta visivelmente amoralista para seres marginais. 

 Em tempos de chumbo, como se dizia à época, sombrios e difíceis, com 

intenso controle policial e militar, o conto ainda provocará o seu leitor, sugerindo-lhe 

novas visões, novas formas de enxergar o que convencionalmente não se costuma 

perceber. Vejamos estes trechos da narrativa: 

 

1. Só tô esperando o Lambreta chegar de São Paulo. Porra, tu tá 
transando com o Lambreta?, disse Zequinha. [...] Dia 2. Vamos 
estourar um banco na Penha. O Lambreta quer fazer o primeiro gol 
do ano. Ele é um cara vaidoso, disse Zequinha. É vaidoso, mas 
merece. Já trabalhou em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto 
Alegre, Vitória, Niterói, para não falar aqui no Rio. Mais de trinta 
bancos. É, mas dizem que ele dá o bozó, disse Zequinha. Não sei 
se dá, nem tenho peito de perguntar. Pra cima de mim nunca veio 
com frescuras. Você já viu ele com mulher?, disse Zequinha. Não, 
nunca vi. Sei lá, pode ser verdade, mas que importa? Homem não 
deve dar o cu. Ainda mais um cara importante como o Lambreta, 
disse Zequinha. Cara importante faz o que quer, eu disse. É 
verdade, disse Zequinha. (CR, p. 369)                                

                                      

2. Não vais comer uma bacana destas?, perguntou Pereba. Não 
estou a fim. Tenho nojo dessas mulheres. Tô cagando pra elas. Só 
como mulher que eu gosto. (CR, p. 371) 

 

Na abertura do conto, em suas cenas iniciais, o narrador-protagonista define-

se para o leitor como instruído, conhece leitura, escrita e matemática – e não é 

supersticioso. Nas páginas seguintes, já acompanhando também os fragmentos 

destacados, temos, nesta ordem: um indivíduo sem preconceitos, que convive muito 

bem com a diversidade sexual e, como arremate final, é decente, honesto em seus 

relacionamentos amorosos – só faz sexo com amor. O narrador claramente se 

distancia dos seus pares, apresentando características morais superiores, como um 

herói romântico às avessas. Acrescente-se que ele lidera o grupo, comandas todas 

as ações e estratégias criminosas. 
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Quando relacionamos a história de “Feliz ano novo” à sua época de produção, 

o ano de 1975, vemos que o conto se adiante à pretensa liberdade sexual 

apregoada naqueles dias. A lição sobre a diversidade sexual e o devido respeito às 

diferentes opções parte de um marginal, medianamente instruído. Sem contar que o 

bandido não mistura, digamos, vida pessoal com trabalho, e assim, só faz sexo com 

quem ama. O leitor, da época ou dos dias de hoje, perceberá que a narrativa literária 

abre frestas, fissuras sobre a realidade social circundante. Seja ela qual for. 

Evidentemente, não desconsideramos a hipótese de todo o discurso do texto 

ter sido habilmente montado, planejado. Lembrando Barthes, citado por Possenti, 

um mero jogo teatral, fruto da trapaça literária. Num entendimento ou noutro, vimos 

que o texto insiste por legitimar o seu dizer. Outras leituras são sempre possíveis e 

bem-vindas. Mas talvez a própria convivência com o texto estético ensine que não 

se deva desprezar leituras tão sugestionáveis. 

O conto “Corações solitários” também integra o livro Feliz ano novo. Já “O 

cobrador”, que faz parte de livro com título homônimo, foi lançado no final da 

década, em 1979. 

Pereira (2010) nos diz que quando o livro Feliz ano novo foi proibido pelo 

regime militar, ele já havia vendido no país mais de trinta mil exemplares. Número 

expressivo para qualquer livro de ficção nos dias de hoje. Imaginamos que muito 

mais no meio da década de setenta, tempos de intenso controle institucional, por 

parte do governo, sobre os produtos culturais, como nos fala a autora. 

A história de “Corações solitários” põe o leitor diretamente diante do engodo, 

engano e dissimulação, tendo por pano de fundo o jornalismo, a matéria de 

imprensa. O conto apresenta uma realidade de mascaramentos sociais; uma 

sociedade no seu todo enganosa, capitaneada pelo poder da palavra. Ali, no Jornal 

Mulher, nada é o que parece ser. Em cada personagem, uma mentira; em cada 

cena, uma ilusão. 

Com a leitura do conto, supomos que minimamente não escapará ao leitor 

uma referência, ou inferência imediata do ordenamento social: tudo pode ser 

enganoso, ambivalente, recheado de outras intenções. No conto, o leitor verá, por 

exemplo, que as cartas pessoais são assim; aquelas outras, institucionais, de 
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recomendação, também; os textos jornalísticos, igualmente; os literários, por sua 

vez, não escapam de plágios, imitações, intenções fraudulentas. Enfim, tudo lhe 

parecerá disfarçado, contraditado, contaminado pelo mal. A organização social 

poderá ser, finalmente, uma grande farsa, fantasiosa empulhação. 

Se compararmos “Corações solitários” com outros contos do autor, como 

“Artes e ofícios” e “Hildete”, por exemplo, também analisados na tese, teremos, 

nesta ordem: a matéria jornalística flagrantemente mentirosa, fraudulenta; o livro, 

embora de sucesso, desonesto e medíocre; o programa de TV explicitamente 

corrupto, criminoso. Cremos que com essas histórias Rubem Fonseca está a 

declarar, repetidamente, para os seus leitores – o texto é um produto ideológico e, 

por isso mesmo, sempre manipulado. Não importa se escrito ou oral.   

Numa relação honesta com o seu leitor, mostrar-lhe, no conto, um jornalista 

policial manipulando livremente fotonovelas (produto popular) com personagens e 

trechos de textos da chamada literatura erudita. Já em “Artes e ofícios”, como vimos, 

temos um casal de arrivistas a usufruir do sucesso público por lançamentos 

regulares de livros mentirosos. Claramente está dito ao leitor que o texto de ficção 

não escapa dessas manobras. Esteja ele dirigido a classes populares, ou não. O 

texto literário, que também tem por base material a palavra, poderá ser igualmente 

falacioso, um produto a serviço da enganação. 

Se não há como escapar, em sociedade, ao cerco da palavra, do discurso 

verboso, o leitor deverá se preparar, estar atento. Em qualquer tempo, em qualquer 

época. Continuadamente, vemos a contística fonsequiana apontar, em suas 

páginas, pelo menos para duas direções: um escritor-flâneur, meticuloso, diligente 

para com os destinos da cidade (inclusive, literária), o que por sua vez exige uma 

atenção sempre vigilante do seu leitor. Como já dissemos, um exercício igualmente 

permanente da sua flânerie. 

No último ano da década de setenta, exatamente 1979, como já anotamos, 

Rubem Fonseca lança o livro O cobrador, do qual analisamos o conto que leva o 

mesmo título do livro. Aqui, uma informação importante. O livro é lançado, estando 

ainda Feliz ano novo proibido pelo governo militar. Este, por sua vez, só voltou a 

circular livremente pelo país no ano de 1989, com o período da ditadura oficialmente 
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já findo, no ano de 1985. Este fato nos diz que, a despeito da proibição de Feliz ano 

novo, Rubem Fonseca não deixa de produzir e publicar as suas obras.  

E o interessante é que o conto “O cobrador” nos parece ainda mais violento, 

ainda mais sangrento e revolucionário. Possíveis explicações para que este livro 

também não tenha sido censurado pelo governo da época, podem ser exatamente a 

proibição anterior, a sua repercussão, o desgaste público da ação do governo, ou 

ainda a ineficácia dessa ação, uma vez que atos assim costumam provocar o 

contrário daquilo pretendido. No caso, costuma haver um notável aumento de 

vendas do livro proibido e consequente curiosidade em torno da obra. 

Outra forte razão para uma aparente quietude daquele período histórico de 

censura em relação a esta obra, pode estar no próprio conto, na sua estrutura 

narrativa, mais particularmente na composição da personagem protagonista. A 

inteligência e a habilidade do escritor-trapeiro, ou escritor-flâneur, novamente 

aparecem. O cobrador é uma figura visionária, poeta, com ares de louco. Ou seja, 

uma figura biológica e juridicamente tida como incapaz de responder por seus atos, 

um ser considerado anormal por nossa sociedade, como nos lembra Michel Foucault 

(2002). Desse modo, pensamos não ser absurda a leitura de, naquela personagem, 

o escritor projetar-se e, valendo-se do plano estético, vingar-se dos seus 

perseguidores.  

Talvez a última frase do conto, e também última fala do poeta cobrador, 

reforce esta nossa ideia. Depois de uma sequência terrível de atos cruéis e 

sangrentos, declara o poeta: “fecha-se um ciclo da minha vida e abre-se outro” (CR, 

p. 504).  

A título de ilustração, vejamos dois fragmentos do conto: 

 

1. Quero muito pegar um camarada que faz anúncio de uísque. Ele 
está vestidinho, bonitinho, todo sanforizado, abraçado com uma 
loura reluzente e joga pedrinhas de gelo num copo e sorri com 
todos os dentes, os dentes dele são certinhos e são verdadeiros, e 
eu quero pegar ele com a navalha e cortar os dois lados da 
bochecha até as orelhas, e aqueles dentes branquinhos vão todos 
ficar de fora num sorriso de caveira vermelha. Agora está ali, 
sorrindo, e logo beija a loura na boca. Não perde por esperar. (CR, 
p. 493 e 494)   
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2. Curva a cabeça, mandei. Ele curvou. Levantei alto o facão, seguro 
nas duas mãos, vi as estrelas no céu, a noite imensa, o firmamento 
infinito e desci o facão, estrela de aço, com toda a minha força, 
bem no meio do pescoço dele. A cabeça não caiu e ele tenta 
levantar-se, se debatendo, como se fosse uma galinha tonta nas 
mãos de uma cozinheira incompetente. Dei-lhe outro golpe e mais 
outro e a cabeça não rolava. Ele tinha desmaiado ou morrido com 
a porra da cabeça presa no pescoço. Botei o corpo sobre o para-
lama do carro. O pescoço ficou numa boa posição. Concentrei-me 
como um atleta que vai dar um salto mortal. Dessa vez, enquanto 
o facão fazia seu curto percurso mutilante zunindo fendendo o ar, 
eu sabia que ia conseguir o que queria. Brock! a cabeça saiu 
rolando pela areia. Ergui alto o alfange e recitei: Salve o Cobrador! 
Dei um grito alto que não era nenhuma palavra, era um uivo 
comprido e forte, para que todos os bichos tremessem e saíssem 
da frente. Onde eu passo o asfalto derrete. (CR, p. 497) 

 

Diuturnamente o cobrador perambula pelas ruas cariocas, à procura daqueles 

que julga seus opressores, passíveis da sua cobrança. Ousaríamos afirmar que na 

figura do cobrador, em 1979, nasce o flâneur fonsequiano. É certo que ele ainda não 

tem um olhar investigativo mais apurado, a decisão consciente e determinada sobre 

os contornos da cidade, como nos anuncia Rouanet (1993). Mas certamente é o 

protótipo, o desenho de outros que aparecerão mais tarde, melhor elaborados, como 

o delegado Vilela e, principalmente, o escritor Augusto. 

Vimos com Benjamin (2000a) que a cidade se desnuda em suas ruas, praças 

e parques. As ruas expõem a intimidade da metrópole. Bolle (2006) chega a afirmar 

que elas, as ruas, são o palco do flâneur. E, de fato, o poeta louco as percorre dia e 

noite com fúria descomunal. Os fragmentos destacados nos dão uma pequena 

amostra do seu ódio e vontade de aparição pública. A propósito, sempre que comete 

alguma atrocidade com uma vítima sua, diz ou faz algo que revela a sua expressão 

de ira, raiva, indignação. 

Na obra de Rubem Fonseca, vemos que nas ruas se mata e se morre. Nada 

há de mais democrático nas cidades do que esses espaços, as suas vias públicas, E 

este é o espaço por excelência do flâneur, para suas observações e registros. Ali as 

pessoas se misturam e se mostram. Homens e mulheres, jovens e adultos, pobres e 

ricos, gente simples e gente sofisticada, honestos e desonestos, sadios e doentes. O 

passeio público congrega os diferentes, reúne conhecidos e desconhecidos, gente 

notável e gente anônima. 
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Finalmente, diríamos que o poeta-cobrador, também em narração em primeira 

pessoa, no final da década de setenta, e nos dias atuais, convida insistentemente o 

leitor a adentrar o seu texto. Ele, leitor, é chamado a compartilhar dos seus motivos, 

a acompanhar as suas caminhadas, também participar da sua cobrança. Enfim, a 

deixar-se conduzir por sua verve de poeta. Mais uma vez, a flânerie do leitor 

fonsequiano é posta à prova. Ele se permitirá conduzir, ou não.   
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4: Vasta solidão e pensamentos imperfeitos 

 

4.1 Histórias de amor de pequenas criaturas 

 

 

... E há o fio da escrita como metáfora da substância 

pulverulenta do mundo. [...] Aquele fio que comecei a 

desenrolar logo ao princípio: a literatura como função 

existencial, a busca da leveza como reação ao peso do 

viver. 

(Ítalo Calvino, em Seis propostas para o próximo milênio, 2005) 

 

Se alguém lhe perguntar se ainda faz sentido a fabulação 

literária, não se apresse em responder. Parece não haver 

resposta. Dê um sorriso qualquer como desculpa e na 

primeira esquina da rua desapareça na linguagem, diante 

do perguntador. A literatura nos desmaterializa. Ele 

entenderá. 

(Ítalo Meneghetti, em “Qual o sentido de fazer e ler literatura hoje?” 

CP Literatura, 2010) 

 

  

Antonio Candido, logo na abertura do seu texto “Literatura de dois gumes”, 

chama a atenção do seu leitor para o fato de que a literatura “possui tantas ligações 

com a vida social, que vale a pena estudar a correspondência e a interação entre 

ambas” (CANDIDO, 1987, p. 163). A presente tese é, pois, um esforço por não 

ignorar essa acentuada correspondência e interação, no dizer do crítico, entre a obra 

de ficção e a sociedade. Tomando por referência imediata a contística de Rubem 

Fonseca, temos discutido, sobretudo, a multiforme condição humana nos grandes 
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centros citadinos, a partir de formas variadas de convivência com o fenômeno cada 

vez mais crescente da chamada urbanidade. 

 Dentre as tantas formas de convivência com a cidade grande, neste capítulo 

daremos atenção especial à solidão. Tentaremos, de modo mais aproximado, 

acompanhar os passos de algumas personagens fonsequianas, sujeitos solitários 

que se multiplicam a vaguear, principalmente por ruas e outros logradouros da 

metrópole moderna. 

 Rubem Fonseca tem sido injustiçado, no mínimo diminuído em sua 

importância quando alguns o apontam como um escritor que escreve somente sobre 

a violência nos grandes centros urbanos. A declaração é intencionalmente maldosa, 

ou demasiadamente simplista. É certo que a violência é mesmo o tema maior do 

autor. Todavia, como intentamos demonstrar ao longo da tese, a violência tem 

múltiplas facetas, formas variadas de expressão. O estado de solidão, motivado por 

alguma prática sexual desviante, como veremos, é, sim, uma dentre tantas outras 

expressões da violência nas grandes cidades.  

 É bem verdade que as cenas fonsequianas, como vimos, são cenas repletas 

de sangue e que costumam ser protagonizadas por bandidos truculentos, 

psicopatas, assaltantes sanguinários e até mesmo terroristas. Agora, também é 

verdade que a solidão, o viver solitário, ou a tristeza humana com os seus muitos 

motivos, são temas que têm se avultado na obra do escritor, recebendo dos seus 

críticos até o presente apenas notas breves de registro, referências rápidas. Sérgius 

Gonzaga é dos poucos que reclama de tal situação, afirmando ser a solidão um dos 

principais temas do autor: 

 

Há muitos leitores e críticos que, equivocadamente, reduzem Rubem 

Fonseca a um mero retratista da violência urbana que assola o país. 

No entanto, em suas ficções, surgem outro tema mais complexo e rico: 

a solidão dos indivíduos nas grandes metrópoles. A maioria dos 

protagonistas de seus relatos vive opressa, quando não aturdida, pela 

sensação de isolamento e de vácuo na alma (GONZAGA, 2003) (grifo 

do autor). 
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Walter Benjamin sentencia que “um abismo separa os seres humanos de 

seus semelhantes. [...] A solidão abre o abismo espacial diante do ser humano” 

(BENJAMIN, 2000a, p. 170 e 171). Pelas palavras do filósofo, vemos que é próprio 

do sentimento de solidão a separação, o isolamento. Daí depreendemos que as 

multidões preenchem as grandes cidades, mas os indivíduos estão sozinhos. Isto é, 

nomeamos o que de fato eles são – indivíduos, seres individuais. A própria 

organização burguesa das cidades, com a sua pressa permanente, os seus muitos 

negócios e afazeres, fará com que se formem abismos espaciais de separação, de 

isolamento entre esses indivíduos, como afirma Benjamin. 

A solidão é por demais cruel porque emudece, isola, expurga, humilha e 

exclui. Assim, o “abismo espacial” aludido pelo teórico, que teria por fim separar os 

homens, pode apresentar-se socialmente em formas muito distintas. Este abismo 

poder ser temporal, interrompendo, por exemplo, as ligações do ser com a sua 

história passada; pode ser geográfico quando, de fato, separa as pessoas por 

regiões ou lugares distantes; pode ser social, quando segrega as gentes por suas 

posses, condição social, cor da pele etc.; pode ser moral, quando distancia os seres 

por seu credo, ideologia, opções morais ou sexuais; pode ainda ser de ordem 

afetiva, sentimental quando, por exemplo, se faz notar por doenças ou separa as 

pessoas por perdas irrevogáveis, fatais, como a morte.  

Enfim, ressalvadas algumas situações muito particulares, a solidão é também 

um componente social, uma situação típica de sociedade, gerada pela própria 

organização do espaço e das relações que normatizam a vida humana. Trata-se de 

um tema por demais complexo, com matizes variados. 

Se considerarmos que as pessoas vivem, em sua grande maioria, nas 

cidades, a solidão é um elemento imediatamente envolvido com a estruturação da 

urbanidade. E o contista Rubem Fonseca demonstra-se muito atento a esse quadro 

social. Sobre a sua literatura, acertadamente declara Tânia Pellegrini: ”ficção 

centrada na vida dos grandes centros urbanos, que incham e se deterioram, daí a 

ênfase na solidão e angústia relacionadas a todos os problemas sociais e 

existenciais” (PELLEGRINI, 2001, p. 3). 

Às vezes, a solidão perigosamente ganha feições mais sérias, ainda mais 

graves, assombrosos contornos de barbárie institucionalizada. Ela poderá mostrar-
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se em decorrência da vida em quartéis, presídios, hospitais psiquiátricos, centros de 

recuperação, abrigos para idosos e outros aparatos institucionais, públicos ou 

privados. O escritor Rubem Fonseca também não ignora este fato em sua contística, 

mostrando-se também atento a essa variável. Vejamos, a título de ilustração, dois 

pequenos fragmentos do conto “Onze de maio” (CR, 1994, p. 551-568):  

 

1. Talvez sejam encaminhados para aqui os velhos que estão caquéticos, com 

uma curta experiência de vida. Isso explica por que todos morrem em tão 

pouco tempo. Ou será outra coisa, um projeto mais amplo, uma política para 

todos nós? (p.558). 

 

2. Já sei por que ninguém dura mais de seis meses aqui. Se o interno não 

morrer das humilhações e privações, do desespero e da solidão, eles o 

envenenam e matam (p. 564). 

 

Lar Onze de Maio é o nome de um abrigo para idosos, que inspira o título do 

conto. A narrativa é a história de três anciãos que se conhecem no abrigo. Nem uma 

coisa nem outra, isto é, nem abrigo nem lar, a instituição é um lugar sombrio, em 

que chegam ali idosos para, num prazo máximo de seis meses, conhecer a morte. 

Há, desse modo, semestralmente, um ciclo macabro de nova entrada de idosos em 

substituição aos que morreram. Este conto, “excepcional” na avaliação de Costa 

Lima (1986, p. 157), é uma rica metáfora de uma sociedade oprimente, desumana, 

totalitária para com os seus integrantes. Naquele asilo administrado por irmãos 

dissimuladamente prestimosos, pílulas mortíferas são ministradas com frequência, 

acelerando o momento final dos idosos. 

O narrador, um dos três protagonistas e mais esperto que os demais, aos 

poucos vai suspeitando das intenções obscuras daquela instituição, como vemos 

nos fragmentos destacados. Certamente, isto lhe é ainda mais doloroso, por 

descobrir o que se passa e antever o seu e o final trágico de todos que ali estão. 

Inteligentemente, consegue intuir – pelo menos, em parte – sobre a real dimensão 

do fato de estarem vivendo aquela situação de desespero, humilhação e solidão. A 

outra parte caberá ao leitor descobrir. Este deverá, minimamente, comover-se e 

indignar-se com esta narrativa de dupla segregação: a separação dos idosos da sua 
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convivência com familiares e amigos e o seu destino fatal. Não devemos esquecer 

que abrigos, albergues, creches, orfanatos e similares são respostas urbanas – e 

quase sempre públicas – às demandas da própria organização das cidades. O Lar 

Onze de Maio é uma instituição estatal urbana, que regularmente acolhe, humilha e 

mata. 

Já vimos com Antonio Candido, que praticamente desde as suas origens é 

próprio da literatura brasileira imiscuir-se nos destinos da urbe. Willi Bolle confirma 

essa tese e acrescenta: “existe na literatura brasileira uma consciência urbana 

moderna. Ela nasceu juntamente com a metrópole moderna no início do século XX 

em São Paulo” (BOLLE, 2000, p. 33). Bolle ainda declara que essa consciência se 

fez notar a partir de Pauliceia desvairada, de Mário de Andrade, obra publicada em 

1922. Sobre esta obra andradina, enfatiza: “trata-se de uma visão adivinhatória, em 

que o poeta detecta energias que iriam transformar a cidade naquilo que ela é hoje” 

(Idem, Ibidem). Bolle prossegue com os seus comentários, até chegar à literatura 

dos nossos dias. E aí cita Rubem Fonseca, entre outros, como escritores que têm 

por “temas preponderantes a pobreza, a miséria, a violência, a degradação humana, 

a ausência de esperanças” (BOLLE, 2000, p. 35) (grifo nosso). 

Enfim, são variados os rostos da solidão e diversos os seus contornos. Objeto 

de estudo de muitas ciências, o tema solidão costuma inquietar as investigações de 

médicos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos e filósofos, entre tantos 

outros estudiosos, dada a sua abrangência e capacidade permanente de mutação. 

Mutação esta que nos parece ainda mais intensa quando relacionada aos grandes 

centros urbanos. Obviamente, não ousaríamos nesta tese abarcar toda essa 

complexidade, como já antecipamos nas considerações iniciais deste trabalho. Nem 

mesmo nos atreveríamos aqui a esgotar as discussões sobre alguma das suas 

variações temáticas, uma única que fosse, de tema tão polêmico e escorregadiço. 

Apenas entendemos que à literatura, por sua capacidade de mimetizar, ou 

ainda de recriar a realidade social em que vivemos, não lhe escapam (e jamais 

escaparam) agruras e desventuras de um espírito solitário. Esteja a obra de ficção, 

digamos, a apresentar cenas de uma possível quietude do campo, ou do burburinho 

estrondoso da cidade. E, particularmente, em relação à obra fonsequiana, somente 

no início deste capítulo já nos deparamos com alguns termos que, segundo 
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estudiosos da literatura do autor, caracterizariam a narrativa de Fonseca: solidão, 

angústia, problemas sociais e existenciais, degradação humana, ausência de 

esperança. 

Rubem Fonseca, em sua ficção contemporânea, não esquece de tema tão 

caro à literatura – o ser que se sente solitário e isolado nas megacidades. Dizendo 

de outra maneira, em tom mais corriqueiro, o sujeito que se sente sozinho no meio 

da multidão.  

Habilidoso contista, Fonseca trata deste tema de forma bastante versátil. No 

entanto, cremos que é pela via da sexualidade – outro tema preponderante na sua 

literatura – que ele consegue fazê-lo com maior êxito. 

Há na literatura desse autor uma permanente agonia de corpos. Não somente 

a agonia dos corpos mutilados pela violência física diária, mas também de corpos 

em intensa atividade sensual, agitação sexual. Uma sexualidade explosiva, de 

excessos, desmedida, socialmente desvirtuada ou pervertida, como assinala Freud 

(1980). Parece-nos que quase sempre a ficção de Fonseca está a provocar o seu 

leitor, a testar os seus limites, chocá-lo, como que requerendo dele um sentido 

humano para que a vida assim se mostre. E se o comportamento sexual das 

personagens fonsequianas apresenta-se, via de regra, moralmente condenável, 

socialmente pervertido, é também quase certo tratar-se, como veremos, de alguma 

atitude sexual solitária, reprimida. Isto é: na literatura de Rubem Fonseca, o 

sentimento de solidão costuma ser agudizado pela perversão sexual. 

Freud define o sexo pervertido como aquele não legitimado por nossa 

civilização. Ou seja, qualquer prática sexual não dirigida para a reprodução. A 

narrativa fonsequiana está recheada de exemplos dessa natureza, como 

masturbação, pedofilia, estupro, sexo com bonecas infláveis, sexo anal, sexo oral 

etc.. E envolvendo cada uma dessas práticas, invariavelmente o leitor percebe uma 

dose de descompasso, de desacerto, e mesmo de impulsos agressivos. A conduta 

sexual na obra de Rubem Fonseca é sempre transgressora, marginal, com ares de 

ilegitimidade. Mesmo quando ela se silencia, parecendo não existir, como veremos 

um pouco mais adiante. 
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Atentemos para a leitura do conto “A matéria do sonho”, do livro Lúcia 

McCartney (CR, 1994, p. 325-331). Este conto expõe talvez a maior de todas as 

repulsas sociais – a sexual. Diante do leitor, um universo de práticas solitárias, 

negadas, moralmente reprimidas. Expressões sexuais contidas, marginalizadas por 

nossa civilização, como diria Freud. 

Comecemos por uma tentativa de resumo do conto. “A matéria do sonho” traz 

como narrador e protagonista um homem solitário, sem nome, do interior, que se 

inicia sexualmente com animais. Vindo morar no Rio de Janeiro, emprega-se num 

apartamento para cuidar de um senhor idoso de nome Alberto. Depois de dois anos 

de trabalho, sendo flagrado se masturbando no banheiro pelo único filho de S. 

Alberto, conhecido como doutor R., demite-se. Doutor R. é o segundo protagonista 

da história. Durante o tempo em que fica no apartamento, curiosamente o narrador 

se torna um leitor contumaz. Saindo dali, como já estava ligado afetuosamente ao 

casal de anciãos donos do apartamento, S. Alberto e sua esposa D. Julieta, aluga 

uma vaga num quarto coletivo de pensão, ali por perto. Passa a vir todos os dias 

para a frente do apartamento dos velhinhos, ficando até à meia-noite, vigiando os 

movimentos da casa. Só deixa de fazer isso quando se certifica de que S. Alberto já 

tem uma outra pessoa a seu serviço, um rapaz de nome Ivo. Passado um tempo, 

doutor R. procura o narrador e lhe oferece emprego em seu consultório. E mais: dá-

lhe de presente uma boneca erótica, de vinil inflável, chamando-a de Gretchen, 

como que antevendo que a boneca satisfaria as necessidades sexuais do narrador. 

E assim realmente acontece. Doutor R. não deixou de cuidar, também, para que o 

narrador se transferisse para um quarto privado, pois assim ficaria mais à vontade 

com o seu novo objeto erótico. Vindo mais tarde o narrador, um tanto mais 

empolgado, a rasgar a boneca Gretchen, imediatamente doutor R. providencia-lhe 

uma outra, a quem chama de Cláudia. Em uma de suas visitas ao quarto do 

narrador, doutor R. pega de volta Gretchen, agora rasgada e desinflada. 

Nádia B. Gotlib, partindo da opinião de Frank O´Connor, afirma que no conto 

moderno a “temática da solidão surge como consequência de uma sociedade 

burocratizada e capitalista” (GOTLIB, 1991, p. 58). Em “A matéria do sonho” não se 

vê de forma muito explícita, como em outros contos de Rubem Fonseca, elementos 

que apontem para uma sociedade de natureza capitalista. No entanto, várias 

situações nessa narrativa lembram esse tipo de organização social. Ainda que não 
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tenhamos, aqui, a pretensão de nos aprofundar nesse tipo de abordagem, podemos 

citar algumas situações no conto que apontam para o modelo capitalista de 

sociedade: a necessidade de trabalho do narrador, que o leva a transferir-se do 

campo para a cidade; o trabalho exaustivo de doutor R., impedindo-o de visitar os 

seus pais com alguma regularidade, ainda que seja o único filho do casal de 

velhinhos; a improdutividade de S. Alberto e D. Julieta, que força o casal a viver 

sozinho, entregue aos cuidados de estranhos com quem facilmente cria laços 

afetivos. 

Neste conto, a força opressiva de uma sociedade de base capitalista aparece 

de modo mais sutil, silencioso, parecendo não ser intensa e vigorosa. Todavia, se 

faz perceber pela necessidade do trabalho e pelas consequências do seu excesso, 

ou pelo abandono àqueles que não mais produzem. Ainda se faz perceber em 

tentativas frustradas de fuga a esse cerco opressivo, como a atitude de uma viúva 

de transformar quartos de sua casa em quartos de aluguel. A propósito, um desses 

quartos passa a ser ocupado por nosso narrador e protagonista, após a sua 

demissão do apartamento em que trabalhava. 

Mas, afinal, Verônica C. Bernardi nos convida a refletir em frase breve, 

lacônica, sobre os destinos da obra literária: “a função da literatura é a de expressar 

o irrepresentável no discurso do capital – o afeto” (BERNARDI, 2007). E as relações 

de afeto, como sabemos, se apresentam com múltiplas formas de sobrevivência. 

Todas as personagens do conto parecem intensamente solitárias, pessoas 

que guardam muito segredos, muitas histórias. É provável, sim, como sentencia 

O´Connor, que a aridez do modo de vida burguês e sua força social burocratizante 

influenciem, ou mesmo determinem tais comportamentos. Podemos perceber isso, 

digamos, no núcleo familiar da narrativa: S. Alberto e D. Julieta, apesar de 

simpáticos e hospitaleiros, são reservados quanto ao comportamento um tanto 

esquisito do único filho, ainda que vez por outra reclamem da ausência dele no 

apartamento. Já doutor R., aparentando estar sempre mais entregue ao trabalho, 

por sua vez é muito silencioso, enigmático, homem de pouquíssimas palavras. 

Apesar de ser filho unigênito e muito ausente no cotidiano dos seus pais, 

doutor R. demonstra não ser capaz de gestos afetivos para com eles, alguma prova 

de amabilidade. Rubem Fonseca insinua que esta personagem carrega consigo 
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muitas reservas pessoais, muitos segredos, preferindo, no entanto, não revelá-los – 

nem mesmo para o leitor. Temos, desse modo, um quadro social (inclusive familiar) 

que se pauta pela exterioridade, pelas aparências, um mundo tirânico em que as 

pessoas se valem de formas convenientes de sobrevida. 

Aliás, o modo como o escritor nomeia a sua personagem é por demais 

sugestivo. Apenas uma inicial maiúscula, o R, seguida de ponto – doutor R.. A 

personagem ganha, assim, uma designação que esconde o seu nome, uma 

identidade oculta, segredada, não revelada na narrativa. Rubem Fonseca consegue, 

desta maneira, já marcar no nome da personagem a sua trajetória de silêncios, 

mistério e solidão. Caberá ao leitor inquirir sobre possíveis razões para um nome 

não se fazer conhecer, e sim apenas se insinuar. Muitas das respostas sobre a 

postura enigmática de doutor R. e seu misterioso comportamento ficarão por conta 

das inferências do leitor. 

Uma dessas inferências, no nosso modo de ver, plausível, é com relação à 

sonoridade da inicial maiúscula que apenas inicia o nome da personagem: ERRE. A 

confusão sonora da letra com a forma imperativa do verbo errar poderá indicar ao 

leitor uma sugestão precípua de erro, de natureza errada. Neste caso, também já 

anunciada no nome da personagem. Uma outra inferência, igualmente admissível no 

nosso entender, poderá advir da forma, da própria estrutura visual do nome: doutor 

R.. Que nome é esse que não se estende, não se completa, não se mostra? Antes, 

com o auxílio imediato do “ponto final”, apresenta-se como um nome impedido de 

revelar-se?  

Dentre as personagens do conto, a que mais se revela para o leitor é o 

narrador, talvez por ser no universo da narrativa aquele que apresenta uma história 

pessoal simples, livre de pudores. O narrador é alguém que passou a infância e os 

primeiros tempos de sua juventude no interior, e só agora começa a conhecer as 

malícias do modo de vida da cidade grande. Vejamos, a seguir, um fragmento da 

narrativa, que apresenta uma conversa de doutor R. com o narrador. A conversa se 

dá um pouco depois de ele, doutor R., ter flagrado o narrador se masturbando no 

banheiro da casa dos seus pais, numa de suas raras visitas àquele apartamento. A 

conversa será decisiva para um maior conhecimento do leitor a respeito dos dois 

protagonistas do conto: 
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Agora vamos conversar, você estava se masturbando dentro do 

banheiro e ficou preocupado porque eu vi. Já teve relações sexuais 

com uma mulher? Para o doutor R. dava uma vontade de contar tudo. 

Quando era garotinho eu comia galinhas. As galinhas eram 

quentinhas, eu gozava. Depois cresci e passei a comer bichos 

maiores: cabras e éguas. Qual a melhor? A galinha ou a cabra?, 

perguntou o doutor R. [...] A cabra, respondi. [...] Você frequentou o 

colégio? Não senhor. Aprendi a ler e a escrever, mas só sei multiplicar 

até o número oito. Quando foi que você começou a se masturbar? Foi 

quando vim para o Rio de Janeiro. Você já teve relações sexuais com 

uma mulher? Não quero não senhor, eu respondi. Ele me olhou com 

aquele olho cheio de olheiras e disse: você está falando a verdade. 

Você está falando a verdade, repetiu o doutor R., após meditar (CR, 

1994, p. 327).  

 

Dissemos anteriormente que sexo e solidão são temas centrais da obra de 

Rubem Fonseca, e que esses temas se entrecruzam constantemente, se 

complementam. Pois, bem. O conto “A matéria do sonho” é uma história igualmente 

de sexo e solidão. 

A entrevista de doutor R. com o narrador é reveladora, permitindo-nos 

algumas considerações. A primeira delas é que mostra uma espécie de ligação, de 

cumplicidade entre os protagonistas do conto, provavelmente até então não 

suspeitada pelo leitor. É curioso que doutor R. procure o narrador e leve consigo 

bastante comida para ele, como que já sabendo que ele estava passando mal, sem 

se alimentar direito. Esta situação, não descrita no fragmento destacado, dá-se 

imediatamente depois da chegada de doutor R. ao local em que estava morando o 

narrador. É igualmente curioso que o narrador, diante daquele homem 

costumeiramente circunspecto, a quem vira poucas vezes, sendo que na última fora 

flagrado por ele enquanto se masturbava, sinta-se agora totalmente à vontade: “para 

o doutor R. dava uma vontade de contar tudo”. 

E assim o fez. Revelou os seus mais íntimos segredos como se o fizesse a 

um grande amigo. Falou, em detalhes, da sua iniciação sexual com animais, 

passando para a masturbação, quando chegara ao Rio de Janeiro. Percebe-se, na 

conversa, que a pergunta “já teve relações sexuais com uma mulher?” acontece 

duas vezes, denotando uma insistente curiosidade de doutor R. com relação a esse 

particular. A resposta negativa – e determinada, incisiva – do narrador à segunda 
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pergunta parece já ser esperada por doutor R.. O Olhar desta personagem, seguido 

da fala afirmativa “você está falando a verdade”, frase esta também repetida após 

um período de meditação, insinua isso. 

Este encontro dos dois protagonistas sugere ao leitor que doutor R., aquele 

homem comedido, introspectivo, muito possivelmente conhece de perto, em nível 

pessoal, situação igual ou parecida com aquela descrita pelo narrador. Outros 

elementos do texto apontam para a confirmação desta ideia. Por exemplo, por duas 

vezes doutor R. dá de presente ao narrador uma boneca inflável de vinil para os 

seus momentos eróticos. Situação esta também não descrita no fragmento 

destacado. Fica a impressão, para o leitor, de que doutor R. sabia que as bonecas 

satisfariam às necessidades sexuais do narrador, como também amenizariam os 

seus momentos de solidão. 

Os dois protagonistas, na verdade, são mais que dois conhecidos, mais que 

patrão e empregado. São parceiros. Duas pessoas solitárias, marginalizadas 

socialmente por suas práticas sexuais. Dois homens que se encontram, se ajudam, 

se confortam mutuamente. 

Se atentarmos para a história sexual do narrador, uma vez que ele se revela, 

se mostra para o leitor, diferentemente do comportamento um tanto resguardado de 

doutor R., veremos que de acordo com o pensamento freudiano, o narrador se 

entrega a práticas sexuais pervertidas. E desse modo, práticas sexuais repudiadas 

socialmente.  Um indivíduo que desde a sua infância pratica a zoofilia, mais tarde a 

masturbação e o sexo com bonecas infláveis, é considerado imoral, indecente numa 

sociedade que se diz regida por severos padrões de moralidade. Freud, tratando da 

evolução do instinto sexual, observa: 

 

Podemos distinguir três estádios de civilização: um primeiro em que o 

instinto sexual pode manifestar-se livremente sem que sejam 

consideradas as metas de reprodução; um segundo em que tudo do 

instinto sexual é suprimido, exceto quando serve ao objetivo da 

reprodução; e um terceiro no qual só a reprodução legítima é admitida 

como meta sexual. A esse terceiro estádio corresponde a moral sexual 

“civilizada” da atualidade (FREUD, 1980, p. 194) (grifos do autor). 
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De acordo com Freud, a nossa sociedade historicamente só considera como 

legítima aquela prática sexual para fins de reprodução. Desse modo, o sexo com 

bonecas infláveis ou com animais, por exemplo, é um sexo condenável, 

inconveniente para as regras burguesas de convivência social. Devemos lembrar 

aqui que o narrador, no fragmento destacado do conto, respondendo ao doutor R., 

afirmou não querer envolvimento sexual com mulheres. Embora a relação sexual 

homem-mulher nem sempre se destine a fins reprodutivos, rejeitá-la 

intencionalmente, no entanto, sugere a escolha de uma conduta sexual marginal, 

reprovada por nossos padrões de civilidade. Deve-se perceber, ainda, que tais 

práticas, incluindo-se aí também a masturbação, são atos sexuais solitários, se 

considerarmos uma não resposta, uma não interatividade dos indivíduos com 

parceiros em tais ocasiões. 

A propósito, todas as personagens do conto, além dos protagonistas, são 

marcadas por alguma forma de sexualidade socialmente desaprovada, isto é, não 

destinada à reprodução, como observa Freud. O rapaz de nome Ivo, que passa a 

cuidar de S. Alberto no lugar do narrador, assim é descrito por este a certa altura da 

narrativa: “o mulatinho tinha um olho cego, devia ter sido furado em criança. Vá ver o 

pai furou o olho dele. Ele também parecia um pouco veado” (CR, 1994, p. 326) (grifo 

nosso). 

S. Alberto e D. Julieta, pais de doutor R., são pessoas de idade avançada. Os 

idosos costumam ser vítimas de muitas discriminações em relação à sua 

sexualidade, embora saibamos que, modernamente, essa atitude tende a se 

reverter. A narrativa sugere, todavia, que a atividade sexual dos velhinhos é mesmo 

interrompida, uma vez que S. Alberto é doente e vive prostrado numa cama. E ainda 

que assim não parecesse, devemos considerar que D. Julieta, por sua idade, já tem 

passado o seu período de fertilidade. Há também uma outra personagem na historia, 

com participação bem menor – a mulher que faz da sua casa pensão e aluga um 

quarto para o narrador: ela é viúva e viva sozinha com os seus filhos. 

À primeira vista, Rubem Fonseca parece criar em “A matéria do sonho”, pela 

via da sexualidade, um universo bipartido. Um grupo de pessoas que se abstém da 

atividade sexual, como a viúva e os idosos, e um outro grupo de vida sexual ativa, 

mas desviada dos padrões morais exigidos: o homossexual e os dois protagonistas. 
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Este universo aparentemente bifurcado torna-se um só, entretanto, se imaginarmos 

que todas essas personagens apresentam uma conduta sexual diferente, repudiada 

pelo código moral vigente da nossa sociedade. Segundo Freud, como veremos, 

trata-se de um código de conduta a que nem todos conseguem se adaptar: 

 

Uma das óbvias injustiças sociais é que os padrões de civilização 

exigem de todos uma idêntica conduta sexual, conduta esta que pode 

ser observada sem dificuldades por alguns indivíduos, graças às suas 

organizações, mas que impõe a outros os mais pesados sacrifícios 

psíquicos. Entretanto, na realidade, essa injustiça é geralmente 

sanada pela desobediência às injunções morais (Idem, Ibidem, p. 

197). 

 

Podemos distinguir no conto indivíduos que ilustram os dois tipos descritos 

por Freud. O narrador, um jovem que vem do campo, do interior, conforme já 

registrado, demonstra não ter maiores problemas com a sua sexualidade. Já não 

acontece o mesmo com o doutor R.. Também já referido, este se mostra um tanto 

reservado, e mesmo dissimulado. Talvez a condição de homem urbano, moderno, 

médico, alguém que já tenha frequentado um curso superior, afinal, pese muito 

sobre os ombros da personagem. Isto é: as convenções morais, ou injunções morais 

no dizer de Freud, terminam por impor a esse homem sacrifícios e renúncias. Já 

vimos que esta personagem carrega no seu próprio nome – oculto, abreviado, 

indeterminado – tais sinalizações. É importante acrescentar ainda que o adjetivo 

doutor, que sempre precede o nome da personagem, é também uma marca 

linguística do peso das regras e convenções sociais sobre ela. 

Queremos ainda destacar um outro detalhe da narrativa, que chama a 

atenção do leitor. Vindo trabalhar na casa de doutor R., o narrador passa a ler os 

seus livros, que são muitos e de títulos variados. O que é um fato curioso, para 

alguém que declara não ter frequentado o colégio; apenas sabe ler, escrever e 

multiplicar até o número oito. 

Devemos observar que o grau de instrução do narrador é o único assunto, 

não relacionado a sexo, que faz parte da conversa dos dois protagonistas, 

destacada um pouco atrás. O narrador, um rapaz semialfabetizado, logo se torna um 



143 

 

obcecado leitor. E ele lê de tudo. Desde Crime e castigo, de Dostoievski, a obras 

como Tarzan o rei da selvas, Como jogar basquete, Fausta vencida e outras mais. 

Estes encontros e/ou desencontros entre baixa e alta cultura, essa mistura do 

popular com o erudito, além do ritmo acelerado de leitura de protagonistas simples, 

representantes do povo, são elementos recorrentes na ficção fonsequiana, conforme 

já anotado em uma das notas de rodapé desta tese. 

É interessante o fato de a leitura, além da atividade sexual, ser um fator de 

aproximação dos dois protagonistas de “A matéria do sonho”. O narrador sempre lê 

algum livro quando, por exemplo, está com Gretchen, boneca inflável presenteada 

por doutor R.. Ora, a leitura, como sabemos, é também um ato individual, uma 

atitude solitária. E, numa sociedade extremamente veloz, imediatista como a nossa, 

certamente marginal por tratar-se de ação demorada, reflexiva, de base cognitiva. 

Sexo e leitura estão muito próximos no conto. Na verdade, são atos que se 

confundem. São ambos canais de aventuras, fantasia, liberdade, companhia. Sexo e 

leitura são, desse modo, veículos que permitem o devaneio, o gesto transgressor, a 

loucura, a desobediência à etiqueta moral. Mesmo que não eliminem a situação real 

vivida, conseguem transportar o indivíduo – ainda que temporariamente – para 

outras realidades, talvez insuspeitadas, sequer imaginadas, ou ainda intensamente 

almejadas. O sexo pervertido, nesse diapasão, é garantia de contravenção, de 

liberdade conquistada. Estar com Gretchen, mesmo que protegido pelo anonimato 

de um quarto de pensão, é, sim, uma forma de arrostamento a um padrão burguês 

de sociedade, que cobra dos seus membros uma única conduta sexual. 

No final do conto temos os dois protagonistas envolvidos com as bonecas 

infláveis. Doutor R. deixa Cláudia com o narrador e leva Gretchen, que agora se 

encontra rasgada e desinflada. O narrador, por sua vez, aceita a troca das bonecas 

sem maiores problemas. Temos aí uma cumplicidade de gestos, de interesses entre 

as duas personagens. Aliás, isto é confirmado pela fala plural de doutor R., mais 

uma vez, em conversa com o narrador naquela ocasião. Vejamos um exemplo: “nós 

somos a matéria de que os sonhos são feitos, e nossa pequena vida está envolta, 

pelo sono, e acrescento, eu acrescento, continuou o doutor R., envolta pelo sonho” 

(CR, 1994, p. 330). 
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Embora esta fala de doutor R. tenha um caráter universal, entendemos que é 

diretamente provocada pela experiência concreta dos dois protagonistas. Há entre 

essas duas personagens um pacto de silêncio, de solidariedade, de aceitação do 

outro. Uma comovente união de forças. Na ficção de Rubem Fonseca, se a 

solidariedade não salva da dor, da solidão, da miséria, se não redime, enfim, é com 

certeza uma forma de enfrentamento. O autor coloca sempre as suas personagens 

em ambientes de muitas adversidades, um universo hostil, reificante, que requer 

desses seres um gesto contínuo de solidariedade. 

Vale a pena, aqui, conferir as palavras do filósofo Antenor A. G. Filho sobre o 

que é e pode ser a literatura. Inclusive a contística fonsequiana, segundo propósitos 

pontuais da nossa tese: 

 

A densidade de uma obra literária se expressa quase sempre pela 

densidade de nossos dramas sociais e, por que não acrescentar, de 

nossos dramas existenciais e históricos. [...] Ninguém lê Dostoievski 

porque ouviu dizer que se trata de uma bela estrutura de linguagem. É 

também, mas é por algum fator mais relevante, mais forte, a 

identificação dos nossos dramas correntes em nosso ser universal 

comum: a dor, a solidão, o medo, e a possibilidade, aberta pela 

literatura, de uma vida mais vasta que a mediocridade de nosso 

quotidiano e menos penumbrosa que nossos pesadelos. E ainda, pelo 

caráter de transcendência da própria condição humana. [...] E o que 

confere encanto a uma obra literária é essa festa do imaginário, esse 

eterno feriado do espírito que nos induz a lutar contra os nossos 

grilhões (GONÇALVES FILHO, 2000, p. 80). 

 

Em “A matéria do sonho”, pois, temos uma história de seres muito sozinhos, 

habitantes da metrópole Rio de Janeiro. A inquietude e a neurose da urbe mostram-

se indisfarçáveis. No conto, a vida moderna se deixa perceber pela solidão de um 

casal de idosos, pais numa espera silenciosa da visita do filho único, em seu 

apartamento, que é muito breve quando acontece e por demais demorada em seus 

intervalos; ainda se faz perceber pelas expressões repentinas de afetividade, como 

é o caso do apreço (e apego) mútuo entre o narrador e os seus patrões, S. Alberto e 

D. Julieta; ou ainda pela aproximação do que seria, a princípio, estranho e inusitado: 

a conveniente ligação do narrador, homem simples, do interior, semianalfabeto, com 
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o doutor R., homem austero, formado, seu patrão, sujeito de posses. Dessa união 

incomum, o surgimento de imagens igualmente incomuns, controvertidas – 

segredos, silenciamentos, bloqueios por um lado; aparente pureza, franqueza e 

espontaneidade por outro.  

E envolvendo a vida de todos nessa narrativa, seres abstêmios ou 

sexualmente ativos, uma história única, de isolamento e exclusão. E, por essa 

condição mesma, uma luta diária de enfrentamento, confrontação. 

Diante do leitor, um universo de pessoas solitárias, que buscam formas 

alternativas de convivência, de partilhamento de experiências e afeto, seres que 

buscam no outro apoio, resposta, alguma semelhança de conforto em seus destinos. 

É preciso unir forças e tentar tornar o curso da vida, como sugere o filósofo, menos 

medíocre e penumbroso. A literatura pode nos fazer companhia. 

 

 

4.2 Pós-escrito – Escuridão e lucidez 

 

 

 Vimos que diversas são as imagens apontadas por Benjamin (2000a) a partir 

de sinalizações, sugestões, e mesmo de registros de intenções baudelairianos. O 

flâneur, o trapeiro, o transeunte, o basbaque, o dândi e outras são algumas dessas 

figuras. No entanto, vimos que as imagens do flâneur e do trapeiro se destacam 

entre as demais e até se confundem, com bem anota Rouanet (1993), informação 

esta já antecipada na Introdução da tese. 

 Se essas duas imagens se interpenetram, se complementam, se confundem, 

se uma se reflete na outra, é sumamente difícil distingui-las, discernir forma, alcance 

e extensão de uma delas – se é que este procedimento é mesmo possível, ou 

desejável. Talvez, não. Pensamos que a confusão das imagens é mesmo proposital, 

habilmente engendrada pelo poeta. Realmente, o que seria mais importante, mais 

significativo? Algum material em si, a cuidadosa observação da sua estrutura, ou a 
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sua seleção e preservação? O que teria mesmo maior impacto estético: seria o olhar 

minucioso, investigativo do flâneur sobre algum material social, ou a sua guarda, 

seleção criteriosa, preservação desse material por uma mão trapeira?   

 A leitura de “A matéria do sonho”, neste último capítulo da tese, no nosso 

entender nos leva a entendimentos ainda mais largos, mais complexos das imagens 

baudelairianas, em especial a do trapeiro, (aqui, correndo o risco de separá-la, isolá-

la), que a realidade social produz. 

 O próprio Baudelaire, - por meio das anotações de Benjamin (2000a) –, nos 

dirá que o trapeiro é um recolhedor de trapos, de dejetos, do lixo diário que a cidade 

desdenha e rejeita. Ainda associará a imagem do poeta à do trapeiro, sugerindo que 

aquele, movido por sua sensibilidade social e estética, simbolicamente repete o 

trabalho deste. O poeta é também um recolhedor de detritos, um examinador atento 

do lixo social. E por isso mesmo: à semelhança do trapeiro, cava fundo, recolhe, 

seleciona criteriosamente, preserva e, melhor, transforma a escória, a lama social 

em matéria da sua poesia. 

 A cidade moderna desenvolve os seus próprios caminhos. Alguns são bem 

mais visíveis, estão expostos, à vista dos passantes. Outros, nem tanto. Para 

percebê-los é necessário um olhar ainda mais atento. E o poeta precisa sentir, 

perceber, se possível, todos eles. A leitura do conto “A matéria do sonho” nos 

sentencia: sob o lixo social aparente, há ainda mais lixo. 

 O conto nos indica que a ação trapeira do poeta deve ser mais profunda, não 

ignorando ou desprezando também os caminhos submersos, subtérreos da cidade. 

Isto é, sob a pretensa e aparente ordenação da realidade social, há também o gesto 

clandestino, aquele que se retrai, se esconde. A história e as personagens de “A 

matéria do sonho” assim nos dizem. 

 Acompanhemos o trecho da fala de Benjamin, em que ele cita o próprio 

Baudelaire a discorrer sobre a ação trapeira do poeta: 

 

Eis aqui um homem encarregado de apanhar os detritos de um 
dia da capital. Tudo o que a grande cidade rejeitou, tudo o que ela 
perdeu, tudo o que ela desdenhou, tudo o que ela quebrou, ele 
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cataloga e coleciona. Ele compulsa os arquivos do passado, os 
cafarnaúns dos dejetos (BENJAMIN, 2000a, p. 44). 

 

O chamado cidadão comum, privado de uma sensibilidade mais aguçada, 

rejeita, não quer consigo aquilo que considera lixo. Ele quer mais é livrar-se do 

entulho, e por isso desdenha de qualquer importância atribuída àquele material. Não 

é assim com o poeta, de quem se espera maior sensibilidade e intenso envolvimento 

humano. A este cabe a missão de melhor examinar, restaurar, preservar todos os 

arquivos sociais – inclusive aqueles ligados ao passado. E o mais interessante, 

esteticamente: o poeta deve redimensionar o lixo da sociedade, reaproveitá-lo, 

trazê-lo à tona, expô-lo publicamente, alterando-lhe os seus valores. 

A literatura de Rubem Fonseca nos apresenta um escritor incessantemente 

preocupado com aquilo que socialmente costuma ser encoberto, segredado, ou 

ainda negado. Com espírito feroz, ou brutalista, esta literatura explode em cenas de 

fúria contra o desmazelo moral, o desvio ético, a corrupção social. E o trabalho do 

escritor Fonseca se mostra, por vezes, ainda mais apurado, sensível, arrebatando 

de debaixo do acúmulo de lixo da cidade, ainda mais lixo. 

A sua obra, particularmente a sua contística, se apresenta palimpséstica, com 

camadas múltiplas, todas elas ambientadas na cidade. E o poeta Fonseca não 

somente percebe as camadas externas, aquelas que estão expostas na via pública, 

mas ele também vai em busca das primeiras camadas, aquelas outras, 

submergidas, esquecidas no tempo, ou hipocritamente censuradas em sociedade, 

escondidas por debaixo do chão da cidade. 

“A matéria do sonho” é um desses momentos. A narrativa mostra ao seu leitor 

que aquilo que convencionalmente não se revela, que se costuma segredar em 

sociedade, muito provavelmente estará ligado à história íntima do indivíduo, aos 

seus instintos mais primitivos – à sua alma. 

E aí, diante do leitor, algumas amarrações narrativas mais complexas, alguns 

itinerários de cenas desconcertantes. Talvez o leitor não compreenda muito bem o 

encontro (silencioso, secreto) de dois homens amplamente distintos. Pactuados, o 

homem interiorano e o homem urbano; aquele que confessa que não estudou e o 
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outro, formado, estudado; um pobre, e o outro, de posses; o empregado e o seu 

patrão; um mais espontâneo, desinibido, palrador e o outro, retraído, tímido, 

silencioso. No entanto, se juntam por suas histórias sexuais. São histórias que, por 

serem proibidas de vir a público, se desenvolvem isoladas, em ambientes fechados, 

escondidos, preenchidos com a presença de substitutos eróticos, como bonecas de 

plástico. 

É importante perceber que se homens, em quartos alugados, se deitam com 

alguma amante, ou prostituta, ou ainda se envolvem mutuamente em alguma 

relação homossexual, já teríamos aí um quadro clássico da chamada literatura 

realista. As pressões dos anos mais recentes nos recomendam que também 

mudemos o sexo dos envolvidos. Isto é, imaginemos a mesma situação, nucleada 

por mulher(es). Mas o trapeiro Fonseca optou, como se vê no conto, por trazer à 

tona lixo ainda mais profundo. Os homens da história se relacionam com bonecas 

eróticas, mulheres infláveis. 

E intensamente. Até rasgá-las, explodi-las. Para o leitor, fica a sugestão de 

contínua substituição daquele brinquedo erótico. 

Rubem Fonseca não esquece, no conto, de expor, digamos, outras escórias 

sociais. Algumas já conhecidas, bem mais visíveis, como a solidão nos grandes 

centros urbanos, estados solitários dos seus habitantes, como por exemplo o 

desamparo de idosos, situação também presente no conto “Lar onze de maio”. Ou 

ainda, a necessidade de uma viúva alugar um dos quartos da sua própria casa para 

estranhos, para continuar sobrevivendo. 

Vejamos, a título de ilustração, o que nos diz Ariovaldo José Vidal, em texto 

voltado para a obra de Rubem Fonseca, não deixando, todavia, de compará-la com 

outras da chamada literatura urbana:  

 

Fonseca não é um miniaturista como Dalton Trevisan, nem seu conto 
é geométrico como o de Osman Lins. Ocorre uma situação curiosa em 
seu estilo: há nele uma obsessão em conhecer a vida [...], a 
intensidade das paixões, de tal modo que se poderia usar para os 
seus contos a velha expressão da literatura realista: são pedaços de 
vida. A solidão, por exemplo, é tratada de maneira pletórica, com 
personagens carregados de motivos e desejos; e se não falam entre 
si, mostram-se avidamente para os leitores. (VIDAL, 2000, p. 127). 
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 Vimos, a propósito, que o conto “A matéria do sonho” nos apresenta histórias 

dificultadas socialmente, mas bravamente enfrentadas, desenvolvidas. Ao final, a 

impressão de que a chamada vida real não pode ser impedida, nem mesmo retraída 

em seu fluxo natural. Em sua força inevitável, a vida, que é matéria-prima para a 

literatura, também se faz de muitos sonhos – e todos eles, tangíveis. 

 Numa outra relação com as palavras do próprio Rubem Fonseca em seu blog, 

descritas na Introdução da tese, vimos que o escritor, numa livre associação com o 

termo kindler, define o livro digital como “fogo de palha”. Estaria ele a dizer aos 

leitores que o livro de papel, ou seja, a literatura em modelo tradicional, seria fogo 

durável, mais luzente e mais abrasador? Muito provavelmente. Nesta direção 

interpretativa, ou noutra, diríamos, a pretexto do conto ora analisado, que a literatura 

é matéria ideal para muitos sonhos, tanto de escritores quanto de leitores. E até que 

nos convençamos do contrário, parece que em qualquer veículo de expressão. 

 Finalmente, repetiríamos que a mão trapeira do poeta não pode se esquivar 

de lixo social nenhum. Deve mesmo buscá-lo, restaurá-lo, expô-lo, redimensioná-lo 

esteticamente. A sexualidade é matéria de muitos matizes; alguns muito secretos e 

profundos – entranhados na alma, repetiríamos. Tratá-los honestamente, a todos 

eles, é o mínimo que se espera de um bom texto de ficção. 
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5: Considerações (não) finais 

 

 
 Cantata vesperal 
 
  Cerrai-vos, olhos, que é tarde, e longe, 
  e acabou-se a festa do mundo: 
  começam as saudades hoje. 
 
  ............................................................. 
 
  Pelos portões não passam mais sombras, 
  nem há mais vozes que se entendam 
  nas distâncias que o céu desdobra. 
 
  As ruas levam a mares densos. 
  E pelos mares fogem barcas 
  sem esperanças de endereços. 
 
  (Cecília Meireles, em Retrato natural) 

 

                                             Se não houvesse a palavra, a solidão do homem seria intolerável. 

                                                   (Dostoievski, citado por A. A. Gonçalves Filho, em Educação e literatura) 

 

 

 Nesta tese, conforme já prenunciado no seu título, intentamos adentrar a 

cidade. Mais particularmente, a cidade carioca, metrópole brasileira, seguindo o 

olhar e os passos do escritor Rubem Fonseca. 

 A cidade do Rio de Janeiro, ubíqua em nossa tradição histórica, arte, cultura e 

literatura, tem despertado fascínio, deslumbramentos constantes por sua beleza 

natural, mas também crescente sentimento de medo, repulsa, pavor. A cidade do 

Rio, não diferentemente das demais grandes cidades, ou megacidades do mundo, 

vem estimulando reações diversas, mesmo antagônicas, em seus habitantes, ou 

naqueles que com elas se relacionam, mantêm alguma forma de contato, 

aproximação. 

 Charles Baudelaire, genial poeta francês, inquieta e provoca a crítica literária 

europeia ao eleger a cidade moderna como tema e motivação principal da sua 

poesia. Alguns críticos dirão, como registra Bolle (2000), que ele despersonaliza a 

lírica, a descaracteriza quando elege a cidade de Paris, o seu burburinho, as suas 
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agitações constantes, a sua multidão anônima, praças, becos, ruas e outros 

logradouros públicos como matéria central da sua poética. Para esses críticos, 

Baudelaire estaria expurgando da sua lírica, ou minimamente se portando de modo 

indiferente a motivações individuais, subjetividades, envolvimentos sentimentais e 

outros ditames pessoais atinentes. Ou seja, o poeta estaria se afastando, e até 

mesmo renegando temas mais diretamente envolvidos com a tradição lírica. 

 Polêmicas à parte, é certo ser a cidade, a metrópole moderna e agitada pelo 

capital pós-industrial, a grande personagem da poesia baudelairiana. 

 Walter Benjamin, filósofo alemão, em alguns dos seus textos, principalmente 

Charles Baudelaire – um lírico no auge do capitalismo (2000a), irá perceber e 

destacar na obra do poeta francês imagens muito próprias de um tempo novo que 

surge, moderno, provocador, assentado nos contornos da metrópole. Assim, diante 

do leitor das anotações benjaminianas, imagens diversas, entre elas o flâneur, a 

flânerie, o trapeiro, o transeunte e o basbaque. Desnecessário enfatizar, talvez, que 

todas elas imediatamente ligadas ao cotidiano da cidade. 

 Entendemos que tais imagens, ou seus reflexos, se presentificam na narrativa 

febril e urbana do escritor Rubem Fonseca – particularmente, na sua contística. 

Vemos que este poeta, à semelhança do trapeiro de Baudelaire, está sempre muito 

próximo do lixo social. Ou melhor, está sempre a recolhê-lo e transformá-lo em 

matéria literária. No caso, literatura de ótima qualidade. A imagem do trapeiro seria 

assim, na verdade, uma auto-imagem. 

 O poeta se vê, e se sente, por meio de recursos estilísticos, de linguagem e 

de outras engendrações literárias, como a criação de personagens e narradores, por 

exemplo, um ser socialmente marginalizado. Ele, poeta, via de regra um sujeito 

dotado de maior sensibilidade social, intencionalmente põe a sua literatura a dizer 

pelo desvalido, pelo diferente, pelo ser excluído em sociedade. Não à-toa, o ladrão, 

o assassino, o prostituto, o malandro, o anônimo morador de rua, o pervertido 

sexual, o louco, o indivíduo sozinho na multidão, e outros seres igualmente 

marginalizados, recheiam e protagonizam a cena fonsequiana. 

 Vimos com Rouanet (1993), que a imagem do trapeiro se confunde 

intencionalmente com a do flâneur, ou vice-versa. Isto é, o poeta não somente deve 
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apenas juntar detritos, retirar das entranhas da sociedade o seu material; deve 

também observar esse material criteriosamente, avaliá-lo de modo minucioso. O 

processo que se resultará desse duplo olhar, desse duplo gesto do artista, deverá 

ser, portanto, um material recuperado, melhor examinado, ampliado, de qualidade 

superior, esteticamente potencializado. Ou se quisermos afirmar, uma vez mais à 

maneira de Candido (1980; 1987), um material outrora externo, de fora do texto, que 

agora se torna interno, matéria natural do texto literário. 

 A poética de Baudelaire e as fecundas observações de Benjamin nos 

ensinam que o bom poeta é aquele que exercita a sua própria flânerie; que não a 

perde de vista nunca. 

 Bolle nos diz que o flâneur é “a figura que „mede‟ com seus passos o espaço 

da Cidade” (BOLLE, 2000, p. 363, grifo do autor). A metrópole, a cidade grande, seja 

ela Paris ou Rio de Janeiro, se expõe totalmente às observações do flâneur. Ela é 

chão do coração dos homens, mapa de pertencimento afetivo. A cidade, que 

também é território de oportunidades diversas, metáfora da sorte e do progresso, da 

modernidade, enfim, continuadamente é dissecada pelo olhar inquiridor do flâneur. 

Ela é mesmo medida, alcançada nos/pelos passos do flâneur, como declara Bolle. 

 E daí, as caminhadas intermináveis, as deambulações incessantes e 

circulares pelo território da cidade. E por se confundirem as observações do flâneur 

com o gesto providencial do trapeiro, o ficcionista faz a sua opção pelos chamados 

não-lugares, isto é, os espaços públicos, sem registros particulares, como becos, 

ruas, praças e avenidas, e desse modo uma maior proximidade com os 

desfavorecidos, com aqueles despossuídos de sorte. A cidade também se diz (ou, 

talvez, ela mais se diz) por sua gente que se desencontra, por sua multidão 

anônima, por seus indivíduos marginalizados, sozinhos e miseráveis. 

 É preciso perceber que o exercício da flânerie – daquele que constrói, ou 

daquele que lê o texto - deve ser contínuo, extenso, sempre inacabado. A cidade, 

como espaço físico, circunscrito geograficamente, ou ainda como espaço metafórico, 

identidade simbólica, se expande e se modifica interminavelmente. 

 A literatura brasileira, com oportunas ressalvas, já nos apresentou alguns 

flanadores, ainda que nem sempre avaliados por este ângulo de análise. São 
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personagens que têm sido observadores da cena urbana, à sua maneira, com suas 

limitações e impossibilidades: a figura do malandro, o vadio perambulante, o 

detetive, o sedutor na noite, o jornalista, o caipira que chega à cidade grande, o 

caixeiro viajante, e mesmo a fofoqueira da janela em cidades menores, aquela que 

sabe de tudo e de todos. Mas os tempos mudaram; são outros. E como dissemos há 

pouco, é infinita a flânerie, renovando-se o seu exercício continuadamente. 

 Da janela do interior à janela do computador, bem que poderia ser a frase 

principal de uma peça publicitária moderna, que tivesse como objetivo a extensão da 

flânerie. E Rubem Fonseca, como um autêntico escritor-flâneur, já sabe disso, já 

absorve esse novo momento na sua obra – e na sua própria vida. A propósito, 

Benjamin (2000a; 2000b) trata o flâneur como um viajante, um nômade, o que 

também é oportunamente apreciado por vários dos seus intérpretes, como por 

exemplo Rouanet (1993), Bolle (2000) e Seligmann-Silva (2009). 

 O computador, e principalmente a internet, nos dão uma dimensão de até 

aonde podem ir os passos do flâneur pela cidade moderna. A cidade, ou as cidades, 

não mais são isoladas, limitadas por um espaço geográfico ou pelo alcance físico da 

sua jurisdição. Modernamente, são janelas que se abrem para o mundo e assim 

naturalmente ampliam o olhar do flâneur. As grandes cidades movem mundos e 

pessoas; elas são o vórtice de tudo. A chamada literatura urbana já captou esse 

novo momento e, por isso mesmo, mais e mais se universaliza. Ainda que parta de 

referências locais, imediatas, como é o caso da literatura de Rubem Fonseca. 

Violência diária, assassinatos, sequestros, assaltos, mentiras, corrupção, desajustes 

sociais, solidão, promiscuidade, entre outros temas, não são situações específicas 

da cidade do Rio de Janeiro. São vivências cotidianas, experiências urbanas, por 

que passa o mundo todo. 

 Aliás, quando da análise do conto “A arte de andar nas ruas do Rio de 

Janeiro” (CR, p. 593-627), oportunamente registramos as impressões de Bóris 

Schnaidermann sobre esta narrativa, em posfácio que ele escreveu à coletânea de 

contos de Rubem Fonseca que organizou, o livro Contos reunidos (1994). Em seu 

texto, vimos que Schnaidermann propositadamente compara os eventos do conto 

com situações e personagens de diversos autores da literatura universal. Ali, vimos 

o crítico associar as imagens daquele texto (ou da cidade do Rio), pelo menos, à 
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obra de Dostoievski, Dickens, Balzac e Victor Hugo. Ainda que, ao final, ressalte o 

elevado nível de horror e asquerosidade na narrativa brasileira de Fonseca. 

 Não estamos a dizer, evidentemente, que essa caracterização literária em 

tom universalizante se deva exclusivamente a esses novos tempos impulsionados 

pela internet, ou ainda pela chamada globalização. Outros motivos, obviamente, 

devem ser considerados. Por exemplo, não esqueçamos também de “Intestino 

grosso” (CR, p. 460-469), conto-entrevista aludido na tese, em que um Autor 

conversa com um jornalista. Neste conto, o Autor (alter ego de Rubem Fonseca) 

declara incisivamente à imprensa não se interessar por literatura rural, regionalista, 

exótica, pitoresca, ou qualquer coisa parecida, apesar dos constantes apelos e 

conselhos dos seus editores. A resposta do Autor “não dá mais para Diadorim” (CR, 

p, 468), ganha muito em sentido, em efeito simbólico, reverberando por toda a ficção 

fonsequiana. 

 O que queremos destacar, repetimos, é a dimensão dos passos do flâneur, a 

extensão da flânerie em tempos novos, contemporâneos. E isto percebemos, 

também, de modo organizado, na própria vida de Fonseca.  

 Na Introdução da tese, fizemos questão de mostrar o escritor Rubem Fonseca 

como homem do seu tempo, artista moderno, daqueles que mantêm um site na 

internet; escritor blogueiro, com publicação de livro digital e tudo mais. Não há 

dúvidas de que Rubem Fonseca controla, à sua maneira, como escritor-flâneur que 

é, as observações da sua cidade, dos novos tempos que ela vive.  

 Já é pública a timidez do homem, do cidadão Rubem Fonseca. Trata-se de 

algo já conhecido da imprensa, editores e leitores. O homem Rubem Fonseca 

esconde-se dos holofotes, da aparição pública, das entrevistas e dos eventos 

acadêmicos. Ele faz questão de fisicamente manter-se distante, austero, isolado de 

todos. Ora, contrariamente o escritor tem site próprio na internet, alimenta 

periodicamente o seu blog com notícias que lhe interessa, crônicas e dados sobre a 

sua obra; interage com os seus críticos e leitores. Estamos, pois, diante de um 

mistério, de uma aparente contradição. Por que ele, Rubem Fonseca, se retrai e se 

mostra ao mesmo tempo? Por que evita uma forma de aparição pública e, 

inversamente, se exibe na internet? 
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 Ou, na verdade, tudo não passaria de um jogo de imagens? Um jogo de faz-

de-conta, uma intenção sedutora, do tipo morde-e-assopra? Seriam dois discursos, 

duas identidades distintas – homem e ficcionista? Ou um discurso único, 

estrategicamente montado, ordenadamente planejado? 

 Afinal, retrair-se e mostrar-se, esconder-se de jornalistas e, contrariamente, 

exibir-se numa mídia de maior alcance pode ser mesmo uma estratégia necessária 

nesses dias hodiernos. Talvez até mesmo fundamental para a sobrevivência do 

escritor moderno, da própria literatura em nossos dias. Rubem Fonseca, com essa 

postura aparentemente ambígua, talvez não somente nos indique novas formas de 

flânerie da cidade. Parece também nos dizer que o atual poeta-trapeiro 

forçosamente terá de extrair das camadas obscuras da sociedade, material ainda 

mais convencionalmente negado, rejeitado – ou, por ora, posturas possivelmente 

apenas incompreendidas. 

 Muito provavelmente, o escritor urbano e contemporâneo terá de confirmar, 

comprovar publicamente as suas escolhas. Garantir a outros a qualidade de suas 

anotações, revelar-se, enfim, um bom observador das gentes, de suas emoções e 

sentimentos. Ao que parece, nesse sentido, a internet se faz ótimo caminho. Não 

esqueçamos que a internet, hoje, é bem mais popular do que o livro, ou alguma 

revista de crítica literária. Talvez o escritor contemporâneo deva mesmo, nesse 

veículo poderoso de informação, mostrar-se atualizado, culto, viajado, conhecedor 

do mundo, sujeito sensível, reflexivo, solidário, enfim, artista antenado, de fato 

interessado nos destinos da cidade. Sem contar que ali, naquela mídia, em tempo 

real terá o retorno da sua opinião e impressões. E como um bom poeta-trapeiro, 

deverá transformar todas essas experiências em matéria da sua ficção. 

 Desligado, desconectado, fora do seu tempo, é uma postura cada vez mais 

improvável para o escritor-flâneur. Cheira à morte, suicídio. Inclusive, literário. 

 Nada mais moderno e contemporâneo do que saber do outro, aproximar-se 

sem reservas, inteirar-se totalmente de suas necessidades, sentimentos, 

apreensões e perspectivas. No que diz respeito à literatura, todas essas 

expectativas, podemos dizer, se concentram na figura do leitor. Ouvi-lo, saber de 

suas impressões, contar com a sua colaboração tem sido uma posição cada vez 
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mais valorizada no ambiente literário e acadêmico. E isto é também uma postura 

flâneur, uma observação diligente dos destinos modernos da cidade. 

 Mais recentemente, Rubem Fonseca valeu-se habilmente de outro gênero, 

para interagir com o seu leitor. Desta vez, fez uso da crônica. Vejamos.  

 

Um poema nunca termina de ser escrito, ele é abandonado, como 
disse Valéry, o que vale para os textos literários também. [...] Essa é a 
grande riqueza da literatura, a participação do leitor, que preenche as 
lacunas deixadas pelo autor, do leitor que usa a sua imaginação 
recriando a história que leu, reinventando os personagens. [...] O leitor 
compartilha do livro não apenas estética e emocionalmente: ele tem 
uma participação criativa. Ele sempre “reescreve” o livro à sua maneira 
(FONSECA, 2007, p. 44) (grifo do autor). 

 

Antes, é preciso perceber que esta opinião de Rubem Fonseca consta do seu livro 

de crônicas O romance morreu, até então o seu único livro desse gênero. Cremos 

também ser interessante salientar que a crônica tem sido tradicionalmente 

considerada como um texto com menos ficção. Ou seja, um texto misto, mais 

aparentado ao jornalismo, muito mais, digamos, interessado na verdade dos fatos. 

 A intenção de Fonseca nos parece clara. Dizer o que disse valendo-se da 

crônica, ele parecerá muito mais verdadeiro e imparcial para o seu leitor. E por isso 

deverá remeter o leitor ao seu texto literário, para que ele, leitor, possa conferir na 

literatura do autor a afirmação que acaba de ler. E ali, diante do texto fonsequiano, 

deverá perceber os seus muitos espaços vazios, as lacunas autorais à espera da 

sua contribuição. Deverá se sentir convocado a adentrar o texto, completá-lo, 

imaginá-lo diferente, reescrevê-lo. Enfim, sentirá que como leitor e direto 

colaborador do texto, não poderá dispensar a sua flânerie em momento algum. 

 Afirmar que o leitor é co-partícipe da obra, e que ele só enriquece o processo 

literário, até mesmo reescrevendo o texto à sua maneira, é uma atitude 

minimamente inteligente para qualquer escritor. E se essa opinião vem 

explicitamente embasada em outra, de alguém do gabarito de Valéry, ela terá muito 

mais peso para o leitor. Parecerá, sim, mais verdadeira, inclusive com cheiro e sabor 

de atemporalidade. 
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 Fazendo uso adicional da internet, ou da crônica, Rubem Fonseca não só 

amplia a sua visão de flâneur, como também não perde o contato direto com o seu 

leitor. Mantém-no informado dos seus próximos passos pela cidade. E, melhor: 

fortifica os laços do leitor com a sua literatura, já que é ela que tem mais a dizer; 

muito mais a revelar. 
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