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1. Resumo 

O que se pretende nesse trabalho é explorar os contos de Rubem Fonseca 

que estão nos livros intitulados “O cobrador” e “Histórias de amor” dentro da temática 

do amor.    

 

 

2. Introdução 

 

Raul Seixas cantou na canção “O segredo da luz” que “o ódio não é o real, mas 

a ausência do amor”1. Não há definição melhor para começar a exprimir a questão 

sobre o amor nos contos de Rubem Fonseca neste trabalho.  

O ódio, nessa frase, exalta o amor como anulação do sentimento dele mesmo 

como algo real, porém para Rubem Fonseca o ódio pode ser o amor real que 

fortalece o sentimento de amor e o amor como algo não real, mas o princípio de uma 

proliferação de todos os sentimentos: dualismo sentimental leva a uma síntese de 

vários sentimentos que modelam os seus contos: 

“Existem pessoas que não se entregam à paixão, sua apatia as leva a escolher 

uma vida de rotina, onde vegetam como “abacaxis numa estufa”, como dizia 

meu pai. Quanto a mim, o que me mantém vivo é o risco iminente da paixão e 

seus coadjuvantes, amor, ódio, gozo, misericórdia” (Fonseca, 1979, p. 33).² 

 

Para começarmos a compreender o amor podemos pensar que amor sempre 

será atual e passível a discussões.  Nunca será démodé, ele é diacrônico, não 

padece sob o sono dos séculos e existirá sempre que houver o pulsar, desde animal 

irracional até o homem mais brutal. Transpõe-se, vagueia, flutua até se solidificar 

nas diversas artes, em geral, em forma real: 



“Eu te amo.  

Conversamos até amanhecer. Sinto uma espécie de febre. (...) 

Hoje é dia vinte e quatro de dezembro, dia do Baile de Natal ou Primeiro Grito 

de Carnaval. Ana Palindrômica saiu de casa e está morando comigo. Meu ódio 

agora é diferente” (Fonseca, 1997, p. 27-28)³ 

 

Assim, o foco da pesquisa é desvendar de que forma o amor se desenvolve 

nos contos de Rubem Fonseca. 

 

3. Objetivo Geral 

 

Pretende-se na pesquisa discorrer sobre os contos que estão na obras 

intituladas “Histórias de amor” e “O cobrador” para dispor e contribuir para os 

compêndios de nossa literatura a respeito da ideia dos amores em Rubem Fonseca, 

pois sua escrita é de fundamental importância e merece destaque. 

 

3.1 Objetivo Especifico 

 

Para responder ao objetivo faremos um preâmbulo sobre a idéia do amor. 

Abstrair o sentimento de amor requer ousadia. Os contos de Rubem Fonseca são 

ousados e abrem para discussões que, longe de uma epistemologia, guarnecem a 

imaginação e o espírito. Para ele o amor pode ser: cru, mas vaidoso; rude, mas 

tolerante; torto, mas linear; o avesso do colorido, pálido. Assim é o pensamento do 

admirável Rubem Fonseca. 

Para desenvolver esse aspecto em suas obras, mostraremos a questão  do 

amor na história da Literatura, teorias de romances, segundo teóricos específicos 

para fazer estudos comparativos e análises com os contos de Rubem Fonseca  

dentro dos livros citados. 

 

4. Justificativa 

 

Segundo Alfredo Bosi, as obras de Rubem Fonseca são consideradas 

romances policiais na linha do brutalismo “quase política, quase romance” (Bosi, 



1994, p. 437)4 ficando uma incógnita. Daí surgiu a preocupação em destacar um 

tema específico em seus contos. 

Ler Rubem Fonseca, além dos romances, mas contos em maioria, e não inferir 

a ideia de amor é não entendê-los. Rubem Fonseca é um mestre nesse assunto e 

merece atenção. Quando da leitura do conto “O cobrador” de Rubem Fonseca 

vislumbrou-se a possibilidade de estudar o tema sobre uma constante nas suas 

obras: o amor. 

 

 

5. Metodologia 

 

O método da pesquisa será comparativo, pois serão comparados alguns contos 

das duas obras citadas. Expositivo, pois serão expostas as diversas facetas dos 

amores, em geral. O tipo de pesquisa de pesquisa é bibliográfico com leituras de 

obras, documentos e artigos. A base teórica será em Ariovaldo José Vidal,  Alfredo 

Bosi, Lucien Goldmann entre outros teóricos. 
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